
Janne-Brit Rustad har 
fått jobb i den nasjonale 
organisasjonen Skue-
spiller- og danserallian-
sen. – Det er en 
anerkjennelse at alt 
arbeidet man har gjort 
blir lagt merke til, sier 
frilansskuespiller.
Helt siden Rustad gikk ut av Tea-
terutdanninga ved HiNT i 2008 
har hun jobbet som skuespiller. 
I de siste årene er hun mest kjent 
som daglig leder for teater-
gruppa Konstellasjonen, og ikke 
minst som en av skuespillerne i 
Sykehusklovnene. Det er på bak-
grunn av de siste ti årenes hardt 

arbeid og sceneerfaring at hun 
må har blitt tatt inn i alliansen. 

– Sånn sett har man litt igjen 
for å jobbe seg halvt i hjel, sier 
skuespilleren fra Røyrvik. – Som 
frilansere jobber vi gjerne dob-
belt fordi vi ikke vet hvordan 
neste halvår ser ut. 

Bredt spekter
For å få innpass i Skuespiller- og 
dansealliansen er man nødt til å 
dokumentere hva man har job-
bet med som frilanser, og anset-
telsen gir hver skuespiller en 
tidskonto, der man faktisk får 
lønn for de dagene man ikke 
arbeider. 

– Man må fortatt jobbe hardt 
og målrettet for å sikre seg job-
ber, men med en slik ansettelse 
får man noe lønn for de dagene 

man har mellom oppdragene. 
Tidskontoen er selvsagt ikke 
ubegrenset, så man kan ikke 
ligge på latsiden. Men det er en 
trygghet i å kunne ta en kontor-
dag for å planlegge, uten at man 
må være dobbeltarbeidene hele 
tiden, forklarer Rustad.

Samlet sett arbeider kunst-
nerne i SKUDA i et bredt spekter 
av frie grupper og prosjekter, i 
offentlige og private teatre, i den 
kulturelle skolesekken, hos Syke-
husklovnene, i spillefilmer, tv-
dramaserier og radioteater. Med 
de 24 nyansatte er det nå i alt 80 
skuespillere og dansere i SKUDA.

Tøft frilansliv
Livet som frilanser er hard, og 
Rustad forteller om kampen for 
å få jobber, finne egne prosjekter 

og samtidig være kreativ kunst-
ner. For tiden veksler hun mel-

lom pendling mellom Trond-
heim og Skien. I Skien debuterer 
hun senere i sommer som regis-
sør for Jungelboken på IbsenTea-
teret og i Trondheim skal barna 
få gleden av hennes ablegøyer 
som sykehusklovn, samt at hun 
har øvelser på Cirateateret inni-
mellom til et nytt prosjekt. 

– Jeg elsker frilanstilværelsen, 
men den er også til tider veldig 
tøff. Nå får jeg litt lønn for stre-
vet, samtidig som jeg får tilgang 
til et nettverk av likesinnede. 
Fem andre fra Teaterklassen min 
i Verdal er også med i alliansen. 
Det må vel bety at skolen har fos-
tret mange handarbeidene skue-
spillere med masse jern i ilden, 
sier Rustad.  
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 • Janne Brit Rustad er antatt i skuespiller- og dansealliansen.

– Flott å bli anerkjent

FIN MULIGHET: – Jeg elsker frilanstilværelsen, men den er også til tider veldig tøff. Med denne ansettelsen får jeg litt lønn for strevet, sier Janne-Brit Rustad, nyansatt i Skuespil-
ler- og danseralliansen (SKUDA). ARKIVFOTO: HARALD SÆTERØY

FLERE TRØNDERE: Skuespiller Mari 
Haugen Smistad fra Malm/
Trondheim er også å finne blant 
de 24 nye kunstnere i SKUDA. 
FOTO: PIA LERSETH

Kulturminister Trine Skei 
Grande (V) vil ikke mene 
noe om Eurovision arran-
geres i Jerusalem i 2019.
Hun mener det må være er opp 
til kringkastingsunionen EBU og 
Israel å bestemme om neste 
Eurovision-finale skal arrange-

res i Jerusalem. Israel vant årets 
Eurovision Song Contest, og 
debatten går allerede om landet 
bør få holde finalen i den 
omstridte byen, der den østlige 
delen er ulovlig annektert av 
Israel. FN har slått fast at byens 
status er gjenstand for forhand-
linger. Ny fryktes det at en ESC-
finale vil bidra til å legitimere 

den israelske statens syn på 
hele Jerusalem som Israelsk 
område. 

Trine Skei Grande mener EBU 
sammen Israel nå bestemme et 
passende sted å arrangere fina-
len, og viser til at Israel har vun-
net ESC tre ganger tidligere, og 
at finalen ble holdt i Jerusalem 
både i 1979 og 1999. (NTB)

Grande uten Eurovision-tanker

OMSTRIDT: Netta fra Israel mottar hyllesten etter på vunnet Eurovi-
sion i Lisboa sist lørdag.
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