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Vendepunkt er nominert til Gullsekken 2012 sammen med 33 
produksjoner og 21 skoler. 

10. mars offentliggjøres de fire 
finalistene i de to kategoriene 
beste skole og beste produksjon. 
Det vil til slutt kåres en skole og 
en produksjon som vinner prisen i 
hver sin klasse: 100 000 kultur-
kroner. 

Arkivsenter Doras produksjon 
Vendepunkt er nominert av Norsk 
Kulturråd i klassen kulturarv. Bare 
to av 33 produksjoner er nominert 
av Kulturrådet og bare tre av 
produksjonene er nominert innen 
kulturarv.  

Juryen ledes av Vera Micaelsen.   
– Det er tydelig at norske barn har 
mange og rike kulturelle møter gjennom skolesekken, sier Micaelsen 
på Gullsekkens nettside. Vendepunkt har i to år vært en del av dette 
mangfoldet. Først gjennom kreative verksted i 2010, så gjennom 
teaterforestillingen som nådde over 900 elever i Sør-Trøndelag i 
2012. Det er nå forestillingen som er nominert til Gullsekken. 

Gullsekken skal gå til en produksjon som er mest mulig i tråd med 
målene og prinsippene for Den kulturelle skolesekken. Det må være 
høy kvalitet i alle ledd av produksjonen, når det gjelder: Kunstnerisk 
og/eller kulturfaglig idé og innhold, teknisk og praktisk gjennomføring 
og tilrettelegging for elevene. 

Se Gullsekkens hjemmeside for mer informasjon.  

 

Pressemelding: 
www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt 

 

 

http://www.kampanjeside.com/gullsekken/
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Pressemelding: 
www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt 

Medvirkende Vendepunkt Fase 2: 
Forestilling 
 
Skuespillere: 

 Janne Brit Rustad 

 Ingvild Meland 

 Elizabeth Piro Volan 

 Ole Romsdal 

 Andreas Medbøe Thoresen 
 
Instruktør: 

 Nora Evensen 
 
Scenografi: 

 Gunnar Fretheim 
 
Lydkulisser: 

 Trond Engum 
 
Kostymer: 

 Jenny Hilmo Teig 
 

Manus: 

 Marte Huke 
 
Produsent: 

 Ane Wennevold 
 
Prosjektleder, konseptutvikler og 
dramaturg: 

 Lene Helland Rønningen 

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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