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 Sadio Nor Teater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- levendegjør lokal historie, kunnskap og opplevelser gjennom skuespill. I tillegg har vi drevet prosjekter 

som har dreid seg om å utvikle arenaer for skuespillere i Tromsø, de siste par årene for fem viktige aktører i 

det nordnorske reiselivet under prosjektet MERopplevelse. Se om produksjonene i prosjektet nederst i 

dokumentet. Teatret drives som et samvirke, vi er to eiere og ansatte: Nina Rosenlund og Klaus L Bergli, 

begge er skuespillere. Teatret mottok Tromsø kommunes kulturvernpris for 2011. 

Teatret er medlem av Visit Tromsø og Arctic 365 - klyngenettverk for reiselivsbedrifter i Nord-Norge. 

 
 

Vandreteatre: 
 

Lys med Lucia 

La lyset skinne i mørketida! 

 

Årlig arrangerer vi felles feiring av Lucia med tog, 

sang og fortelling av barn og profesjonelle 

scenekunstnere. 

 

Støttet, i hovedsak, av: Sparebankstiftelsen, 

SpareBank 1 Nord-Norge. 

 

Spillested: Tromsø sentrum og Tromsdalen. 

 

Passer for: Barn, familie. 

 
Luciafeiring. Foto: Ingun A Mæhlum 

 

Polare profiler 

Et humørfylt vandreteater om folk som har ferdes 

på Svalbard. Ishavsfangsten brakte mange fra 

Tromsø dit, la oss ta deg med på turen. 

 

Spillested: Storgata, Tromsø sentrum. 

 

Passer for: Voksne. Det er ingenting i veien for at 

barn ser forestillinga. 

 

Forestillinga spilles også på engelsk. 
  

Nina Rosenlund, veggmaleri av Wanny Woldstad 

Foto: Ingun A Mæhlum 

http://www.sadionor.com/produksjon/meropplevelse/
https://www.visittromso.no/no/sadio-nor-teater
https://www.arctic-365.no/
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Terje Vigen 

Opplev Tromsø by på verseføtter! 

Tematikken har i stor grad har gjort seg gjeldende 

her også, mens handlinga i diktet opprinnelig er lagt 

til Sørlandet. 

Vi framfører Ibsens dikt på 43 vers i etapper mens 

vi beveger oss gjennom byen. 

Spillested: Kaipromenaden, Tromsø sentrum. 

 

Passer for: Voksne.  

Forestillinga spilles også på engelsk. 

 

 
Nina Rosenlund. Foto: Helge Matland 

 

Vandre med Wanny 

Møt ei heltinne fra ishavstida i Tromsø, og bli bitt 

av den arktiske basillen du og! 

 

Vandreteater om Wanny Woldstad (1895-1959), 

første kvinnelige fangstmann på Svalbard. 

 

Utviklet for Næringsforeningen i Tromsøregionen, 

spilt 2011-2018. 

 

Spillested: Storgata, Tromsø sentrum. 

 

Passer for: Voksne. Det er ingenting i veien for at 

barn ser forestillinga. 

 

Forestillinga spilles også på engelsk og russisk. 

 

 
Nina Rosenlund og Ekaterina Bespalova. Foto: T G Lehne 

 

Gittas gater 

Møt ei foregangskvinne, og dem som var med og 

mot henne. 

 

Vandreteater om Gitta Jønsson (1869-1950) 

forkjemper for bedre kår i ei tid da velferd var noe 

du bare kunne drømme om. Og kjempe for.. 

 

Utviklet for Universitetet i Tromsø 2013, spilles 

årlig i forkant av 1. mai. 

 

Spillested: Storgata og Sjøgata, Tromsø sentrum. 

  

Passer for: Voksne. Det er ingenting i veien for at 

barn ser forestillinga. 

 
Foto: Ingun A Mæhlum 
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ARV Arrestasjonsvandring 

Vandreteater om den første arrestasjon av jøder i 

Norge, den skjedde i Tromsø, 18. juni 1941. 

 

Utviklet med kulturvernmidler fra Norsk kulturråd, 

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, 

2016.  

 

Spillested: sommer: Telegrafbukta, vinter: Storgata. 

 

Passer for: Voksne. 

Grillmat og saft inkludert. 

 

 
Leif Arneberg. Foto: I A Mæhlum 

 

Legends of the light 

Møt fenomenet nordlys fortalt gjennom myter og 

legender på hele den nordlige halvkule. 

 

Opplevelsestur med film og historiefortelling om 

nordlyset, hundeslede og nordnorsk middag. 

 

Utviklet 2014, spilt i samarbeid med Polaria og 

Tromsø Villmarksenter 

 

Trasé: Polaria, Tromsø Villmarkssenter, Hella 

fiskerlandsby. 

 

Passer for voksne- spilles kveldstid. 

 

 
Foto: Gonzales/Tromsø Villmarkssenter 

 

Reise med Ragnhild 

Møt en maler som konfronterte samfunnets 

forventninger på 1900tallet. 

 

Vandreteater om Ragnhild Kaarbø (1889-1949), en 

av Norges første kubistiske malere, og hennes 

familie. 

 

Utviklet for Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, 

2012, i samarbeid med Visit Harstad. 

 

Spillesteder i Harstad: Sentrum, Nordnorsk 

Kunstgalleri, Thon hotell og Harstad kulturhus. 

 

Passer for: Voksne. Det er ingenting i veien for at 

barn ser forestillinga. 

 

 

 
 

Nina Rosenlund. Foto: Marius Fiskum 
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Forestillinger: 
 

Lucia for voksne 

De fleste av oss kjenner til Lucia gjennom tog, sang 

og lussekatter i barndommen. Bak feiringa ligger ei 

legende om martyrdød og forfølgelse. Flere 

historier faller sammen i vår feiring, kom og hør.  

 

Utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen, 

SpareBank 1 Nord-Norge og Tromsø Bibliotek og 

Byarkiv, 2018. 

 

Spillested: Tromsdalen Biblioteks eventyrrom og 

tilfluktsrom. 

 

Passer for voksne. 

 

 
Alfhild Gruvstad. Foto: Martin Eilertsen  

 

Sonate for tre 

Den kjente skuespilleren Fru Wedel er blitt stum og 

gjennom sin stumhet kommer hun til å få større 

betydning for sin gamle venn doktoren, og den 

nyutdannede pleieren Anna, enn noen kunne ane. 

 

Manus og regi: Igor Larin. 

I samarbeid med RuNo Teater. 

 

Utviklet med støtte fra Barentskult og Fond for 

utøvende kunstnere mars 2017. 

 

Spillested: Rådstua Teaterhus, Tromsø. 

 

Passer for voksne, fra 15 år. 

 

 
Norsk-russisk ensemble i forestillinga. Foto: Grønbech 

 

Sigrids saga 

Sigrid var søster av Erling Skjalgsson, svigersøster 

til Tore Hund og mor til Asbjørn Selsbane. Slikt 

blir det bråk av.  

Og den som ønsket bråk aller mest, var 

kanskje Sigrid. 

 

Utviklet for festivalen "Historiske Trondenes" 

2017. 

 

Spillested: Trondenes Historiske Senter. 

 

Passer for: alle. 

 
Gard Sørvoll. Foto: Harriet M Olsen 

https://www.facebook.com/historisketrondenes/?fref=ts
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Alle tiders Lyngshest! 

Møt Lyngshesten, Nordnorsk arbeidshest og sliter 

gjennom hundrevis av år. Om Lyngshesten vil være 

med oss inn i framtida vet vi ikke sikkert. Men den 

har ei historie å fortelle.. 

 

Utviklet for Alslaget for lyngshest, 2016.  

Støttet av Fylkesmannen i Troms. 

 

Spillested: Scandic hotell og Rideskolen i Tromsø. 

Riddu Riddu (2017).   

 

Passer for: Barn/voksne. 

 

 
Klaus L Bergli og Nina Rosenlund. Foto: I A Mæhlum 

Norsketorsken 

Velkommen til Kystens hus og året 2116 hvor 

forskere leter etter den tapte kunnskapen om maten 

fra havet. 

 

Utviklet for Kystens hus, 2016 og spilt under Den 

kulturelle skolesekken. Støttet av 

Gjensidigestiftelsen 

 

Spillested: Kystens hus. 

 

Passer for: Barn. 
 

Foto: Ingun A Mæhlum 

UNN-Teater 

Vi spiller teater for folk der de er, og noen er på 

sykehus.  

 

Spilles med støtte av SpareBank 1 Nord-Norges 

Gavefond, 2015. I samarbeid med 

Sykehusklovnene fra 2016. 

 

Spillesteder: Universitetssykehuset i Nord-Norge; 

på sykehusene og psykiatriske sentre i Nord-Norge. 

 

Passer for: alle. 

 

 
 I Ebeltoft og K Bergli. Foto: UNN/Johansen 

To kvinner, en skjebne – en reise gjennom livet. 

Møt kulturen i Nord gjennom norske og russiske 

folkesanger. 

 

Forestilling om ei norsk og ei russisk kvinne, fra 

barn til gammel, i lek og arbeid, i sorg og glede. 

 

Utviklet med støtte av SpareBank 1 Nord-Norges 

Kulturnæringsstiftelse, 2014. 

 

Spillesteder: eldresentre i Tromsø og Harstad 

kommune, Festspillene i Nord-Norge, Grani 

teaterfestival Murmansk. 

  

Passer for: alle, også de aller eldste, uansett språk. 

 
 E Bespalova og N Rosenlund. Foto: Ingun A Mæhlum 
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Slaget på Tromsø Havn 

Mime/gateteater om Slaget som stod i Tromsø havn 

under Napoleonskrigene (1812). Om konger, 

sanksjoner, korn og kamp, fortalt med klessnor og 

skuespillerens kroppsspråk.   

 

Utviklet i 2013. Forestillinga har vært spilt i mange 

ulike offentlige og private sammenhenger. 

 

Spillested: Gamlebyen Skansen. 

 

Passer for: alle. 
             

 
Klaus L Bergli. Foto: Kjell Arvid Andreassen 

 

Vår syntetiske hverdag 

Forestilling om miljøgifter i Arktis 

 

Utviklet med støtte fra Introfondet og 

Forskningsrådet, 2012. Forestillinga har vært spilt i 

mange ulike offentlige og private sammenhenger.  

 

Spillesteder: Polaria, Grand Nordic Hall, Harstad, 

Carlsbergbyen under Science in the city i 

København, Bodø kulturhus, UiN Mo i Rana. 

  

Passer for: ungdom. Det er ikke noe i veien for at 

barn ser forestillinga. 

 

I samarbeid med Polaria og Framsenteret 

 

 

 
Nanna E Berntsen. Foto: Ingun A Mæhlum 

 

Sel senior 

Møt Polstjernas skipper Halvdan Jakobsen, 

førstereisgutten og de andre som tar deg med på 

livet om bord og der hjemme. 

 

Utviklet for Tromsø kommune, 2012. Spilt under 

Den kulturelle spaserstokken. 

 

Spillesteder: M/S Polstjerna og eldresentre i 

Tromsø kommune. 

 

Passer for: alle, også de aller eldste. 

 

 
K Bergli og N Berntsen. Foto: Stein Valkoinen 
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Polare profiler 

Ei humørfylt stund med virkelige opplevelser fra 

ishavsfangsten på Svalbard. 

 

Utviklet for Polaria 2009. Forestillinga har vært 

spilt i mange ulike offentlige og private 

sammenhenger. 

 

Spillesteder: Polarias kinosal, Røkenes gård og 

Ølhallen 

 

Passer for: Voksne. Det er ingenting i veien for at 

barn ser forestillinga. 

 

 
Maja B Johnsen. Foto: Klaus L Bergli 

 

Sel! 

Opplev selfangsten og livet om bord på ei 

selfangstskute i ei interaktiv forestilling ombord. 

 

Utviklet for Polaria 2008. Spilles årlig under Den 

kulturelle skolesekken for 3.klasser i Tromsø 

kommune. 

 

Spillested: M/S Polstjerna.  

 

Passer for: barn/familie. 
            

 
Nina Rosenlund. Foto: Lars Åke Andersen 

 

 

Teaterjukeboksen 

Improvisasjonsteater om det publikum ønsker å se, 

kanskje noe fra ei bok de liker, en tegneserie de 

elsker, eller en film de misliker, med en ny slutt?  

 

Utviklet for Festspillene i Nord-Norge, 2005 

 

Spillesteder: Kongsparken. Festspillene i Nord-

Norge og Vinterlysfestivalen.  

 

Passer for alle, spesielt unger. 

 
Eggen, Borkhus, Bergli, Næss og Rosenlund 
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MERopplevelse 

 

Lyngsfjord Adventure 

Lyngsfjord Adventure går fra å tilrettelegge turer 

med hundeslede, scooter, rein og slede, til å tilby 

eventyr (adventure). I november 2019 ble guider og 

verter kurset i historiefortelling, formidling og 

tilstedeværelse. 

 

 

Fjellheisen 

Fjellheisen ønsker å gi lokalbefolkningen nye 

opplevelser. Vi lager teater som kan spilles i 

skuldersesongene. I september 2020 spilte 

vi utendørs familieforestilling på Fjellheisplatået 

som del av Åpen dag, med historier fra fjellet som 

tema. 

  

 

Hvalsafari 

Hvalsafari Andenes ønsker å gi sine gjester 

en arktisk safari. I januar 2020 jobbet Sadio Nor 

Teater med guidene på regien av turen, 

oppbygginga og sammensettinga av opplevelsen. 

 

 

Vikran Ferie 

har etablert prosjektet Tromsø Sea troll - aiming to 

combine legends and games with modern AR 

(augmented reality) technology and creative 

business networking. Vi har skapt fabelen om 

Sjøtrollet som ligger i bunn for utviklingene, lansert 

oktober 2019. 

  

 

Aurora Spirit 

Aurora Spirit har en fin visuell profil, nå ønsker de 

å benytte vår kunnskap som stemmeskuespillere til 

ny Voiceover for en av filmene i utstillinga. 

Bedriften har også bedt oss finne fram til nye 

norrøne fortellinger som bidrar til å gi gjestene en 

sterkere opplevelse. 

 
 

  

.
  

 

 

 

Besøksadresse: 

Storgt 4, 9008 Tromsø 

Kontortid:  

9.00-15.30 

Postadresse: 

Engenv 4b, 9006 Tromsø 

Org nr:  

 995 134 055  

sadionor@sadionor.com 
Tlf: +47 

48 04 99 24 
www.sadionor.com 

Bankkonto: 

1254 05 62367  

https://seatroll.no/
mailto:sadionor@sadionor.com
http://www.sadionor.com/
http://www.sadionor.com/
https://no.linkedin.com/pub/sadio-nor-theatre/32/18a/50b
https://nb-no.facebook.com/Sadio.Nor.Teater

