
Som kunstner i etableringsfasen, kan det være fint å slå følge med noen som har kjennskap til veien
man går. I dette programmet, fokuseres det på hvordan du som adept, gjennom samtaler med
mentoren kan få et positivt utbytte av dennes kompetanse, både kunstnerisk og erfaringsmessig.
Som adept har du ansvar for egen læringsprosess og det å ta initiativ. Du skal altså sitte i førersetet i
relasjonen med din mentor, som i dette programmet, er en av SKUDAs ansatte kunstnere. 

Mentoringprogrammets mål er å styrke frilans skuespillere og dansere i deres karriereutvikling og
bidra til profesjonalisering på scenekunstområdet. Ansatte kunstnere i SKUDA er mentorer for
kollegaer i bransjen, som i mentoringsammenheng kalt adepter.

Programmet varer i ett år, august 2021-august 2022 og som adept forplikter du deg til å følge hele
programmet. 

Mentoring
programmmet

Øke trygghet i frilanssituasjonen
som profesjonell danser/skuespiller

Beholde og utvikle motivasjon i
frilanssituasjonen 

Bevisstgjøre eget ansvar for egen
karriereutvikling 

Utvide kunnskap om bransjene man
arbeider i, og utvikle forståelse for
prosesser og rammevilkår 

..er frilans danser eller skuespiller med
høgskoleutdanning eller tilsvarende, og har et genuint
ønske om å utvikle deg selv personlig så vel som
profesjonelt. 

..har arbeidet noen år i yrket eller er i etableringsfasen, og
ønsker ett år der du fokuserer på deg selv og din egen
utvikling.

.. har drivkraft og motivasjon og ønsker å diskutere
utfordringer og mål knyttet til din karrieren med en
kollega som har erfaring og som forstår
frilanssituasjonens utfordringer. 

Skuespiller- og danseralliansen 
starter nytt kull i  mentoringprogrammet

for kunstnere i etableringsfasen 
 

Søknadsfrist: 9. mai 2021
 

www.skuda.no

Programmet passer for deg som..   Programmet omfatter

Informasjonsmøte om Mentoringprogrammet avholdes på zoom

26.april kl 15:30 til 16:00 

Klikk på en av datoene for å komme til zoom lenken 

6. mai kl 15:30 til 16:00

https://us02web.zoom.us/j/83309117575?pwd=bldmNnEyWEp4WjFQQitVTFRZK3dMdz09
https://us02web.zoom.us/j/85432032109?pwd=NGxsOXQ1ak16NE5XLzBMNDl6SXVYUT09


Som adept, vil du og din mentor ha ca 8 til 12
samtaler (2-3 timers møter) i løpet av programmet i
tillegg til samlingene. Dere avtaler selv disse
møtene. 

Samlingene består av 
20. august 2021   Startsamling  
18. februar 2022  Underveissamling  
19. august 2022   Sluttsamling 

I tillegg vil vi arrangere 2 halvdags adeptsamlinger,
en senhøstes 2021 og en på våren 2022. Vi tilbyr
nettverks- og frilanstreff i tilknytning til flere av
samlingene. Samlingene holdes i Oslo, evt digitalt.
Det er viktig at du kan delta på samlingene.

www.skuda.no

Programmets omfang 
Skuespiller- og danseralliansen er ansvarlige
for programmet har et samarbeid med AFF
som driver leder- og organisasjonsutvikling.
Elisabeth Østrem er faglig ansvarlig for
programmet. 

SKUDA har tidligere gjennomført 5 kull i
Mentoringprogrammet. Totalt har 93 adepter
deltatt og gitt svært gode tilbakemeldinger.
 
I årets program, utlyser vi 15-20 plasser.

Deltakeravgift: kr. 1000,- dekker fagmateriell,
boken Mentoring – lærende allianser av
Jennybeth Ekeland, og bevertning på
fellessamlingene. Reise til samlingene dekker
du selv. 

Praktisk informasjon

Slik søker du

Hva din grunnleggende målsetting som kunstner er
Hvorfor du vil delta i programmet og hva du vil ha ut av det
Hvilken/hvilke kunstneriske retning(er) du jobber eller vil jobbe i, og hvordan du vil utvikle deg
videre 

Send e-post med motivasjonsbrev og CV. Motivasjonsbrevet bruker vi til å finne riktig mentor til deg, 
i motivasjonsbrevet beskriver du:

Send med CV som viser utdanning, yrke, yrkesaktivitet, alder og hvor du er bosatt. 

 NB! Det tas forbehold om antall plasser. Det tas forbehold om avslutning av mentorrelasjon før
programmets slutt, dersom den av ulike grunner ikke lar seg gjennomføre for mentor eller adept. Slik
grunn kan f.eks være habilitet. 

Velkommen med søknad! Søknadsfrist: 9. mai 2021, svar gis i løpet av juni. 

Søknaden sendes på e-post til post@skuda.no  

Kontakt daglig leder Tone Øvrebø Johannessen på post@skuda.no hvis du har spørsmål.
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