
1 
 

 

 

Tiden står aldri stille, alt og alle endrer seg ... og plutselig er du på 
vei inn i noe nytt.  

Teaterforestillingen Vendepunkt 
undersøker ungdoms kraft til å 
endre. Fra arkivene på Dora har vi 
hentet frem fortellinger om 
mennesker som står ovenfor ulike 
valg i livet. I tillegg har ungdom fra 
hele Trøndelag bidratt med 
tekster og innspill til forestillingen. 
Det har blitt en fortelling som 
handler om vendepunkt til alle 
tider.  

Vendepunkt er et treårig kunst-
prosjekt som formidler kulturarv 
til ungdom på en helt ny måte, 
forestillingen er fase to av dette 
prosjektet. Hvorfor har Arkiv-
senteret på Dora tatt initiativ til å utarbeide en teaterforestilling for 
ungdom? Arkiv forbindes gjerne med gamle, tørre, støvete papirer 
fra fortiden. Hva har de med dagens ungdom å gjøre? 

Arkivene inneholder spor av mennesker, mennesker som du og jeg. 
Også vi havner etter hvert i arkivene. Vi kan bruke arkivene til å finne 
informasjon om oss selv og vår historie, men vi kan også bruke dem 
for å dokumentere rettigheter eller undersøke hva offentlige etater 
har gjort med skattepengene våre. Gjennom å lage teater basert på 
hendelser fra fortiden ønsker vi å sette fokus på arkivene som 
kulturell og demokratisk ressurs. Og vi ønsker at flere skal ta den 
ressursen i bruk – arkivene er til for alle! 

  

 

Pressemelding: 
www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt 
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Pressemelding: 
www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt 

Lørdag 12.11.2011 

Premiere  
På Arkivsenteret Dora, 14.00 

Mandag 14.11.2011 

Charlottenlund videregående skole  
På Arkivsenteret Dora 

Tirsdag 15.11.2011 

Melhus videregående skole  
Turne på skolen 

Onsdag 16.11.2011 

Røros videregående skole 
Turne på skolen 

Torsdag 17.11.2011 

 Hitra videregående skole 
Turne på skolen 

Fredag 18.11.2011 

Åfjord videregående skole 
Turne på skolen 

Tirsdag 22.11.2011 

Sverresborg ungdomsskole  
På Arkivsenteret Dora 

Onsdag 23.11.2011 

Sverresborg ungdomsskole  
På Arkivsenteret Dora 

Torsdag 24.11.2011 

Skjetlein videregående skole  
På Arkivsenteret Dora 

Søndag 27.11.2011 

Åpne forestillinger 
På Arkivsenteret Dora, 14.00 og 17.00 

Prosjektkoordinator: 

Tone Håseth, prosjektkoordinator 
Statsarkivet i Trondheim  

 Maskinistgt 1 
 7042 Trondheim 

 Tlf: 73 88 45 22/97 96 48 05 
tonhas@arkivverket.no 

Produsent: 

Ane Wennevold 
Freelancer 

Tlf: 99 03 36 87 
ane.wennevold@gmail.com 

Pressekontakt: 

Pål Kristen Langøien 
Interkommunalt Arkiv Trøndelag 

 Tlf: 73 88 46 84/48 19 13 99 
pal.langoien@ika-trondelag.no 

 

 

 

For informasjon 
om skuespillere, 

kunstneriske 
medarbeidere, 
medvirkende 

institusjoner, se 
vår 

hjemmeside. 
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