
Sadio Nor Teater
12årig teater med tilholdssted i Tromsø.

Drives av skuespillerne Rosenlund og Bergli.
Formidler lokal historie og kunnskap gjennom 

skuespill.



Lyngsfjord Adventure

Fjellheisen

Vikran Ferie

Whalesafari Andenes

Aurora Spirit

Sadio Nor Teater har de siste par årene blant annet jobbet med prosjektet

MERopplevelse for fem bedrifter i reiselivet



Bedriftene tilbyr ulike 
opplevelser til gjestene.

Ved å bygge ut en utvalgt 
opplevelse med historier 

og tydelig regi, skaper vi en 
mer innholdsrik opplevelse 

for gjestene.

Lyngsfjord Adventure er 
prosjektansvarlig. Prosjektet er 
støttet av Innovasjon Norge og 

Arctic- 365. Aktivitetene på 
hvert enkelt sted blir gjennom-

ført av  Sadio Nor Teater.

Utgangspunkt i bedriftens ståsted



Som avslutning på prosjektet holder
vi kurs i Historiefortelling/formidling



Alle bildene i denne presentasjonen 
er fra tidligere produksjoner med 

Sadio Nor Teater.



Kursdeltakerne lærer ulike skuespillerteknikker de enkelt kan ta i bruk. 
Blant annet stemmebruk, kroppsspråk og bruk av rekvisitter. 

Det er uten betydning om målgruppa di er familie, barn...



… eller godt voksne. 
Deltakerne har med seg ei historie de ønsker å jobbe med. Denne vil de få tilbakemelding på fra de andre deltakerne, og noen vil
vi jobbe med i masterclass, de vil altså fungere som arbeidseksempler vi jobber med mens de andre ser på.



Kurset ble utviklet for fylkesprosjektet

«Reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal» i 

2019. 

De kontaktet oss for å få hjelp med 
kompetanseheving i reiselivet, og vi holdt kurset 
tre ganger for aktører i ulike regioner av fylket.



Poenget er å ha det moro ilag,



mens du formidler hva du har på hjertet.



Når: 25. og 26. mars 2021
Varighet: 4,5 timer hver dag + lunsj begge dager 
Pris: 1.000 kr per deltaker

500 kr for deltakere fra 
bedrifter med i Tromsopplevelser 2.0

Sted: Full Steam, Søndre Tollbodgate 3, 
9008 Tromsø



Når du først kan teknikken, er formidling en aktivitet som kan foregå utendørs…



… innendørs, for store eller små grupper.

Påmelding: Skann QR- koden eller gå inn på vår nettside og fyll ut skjema. Maks 16 deltagere, først til mølla.

http://www.sadionor.com/produksjon/meropplevelse/




Selv når du ligger nede…



… kan du holde blikket mot horisonten.



Kontakt:

nina@sadionor.com & klaus@sadionor.com

www.sadionor.com 48049924

Fotografer:

Ingun A. Mæhlum, Stein Valkoinen, Harriet M Olsen, Tor G Lehne. Bildene er hentet fra

produksjoner for ulike oppdragsgivere, forestillinga for eldre i samarbeid med RuNo Teater.
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