
 

 

 
 
 
Til frilans dansere og skuespillere 

 
Skuespiller- og danseralliansen starter nytt mentoringprogram i 2015!  
 
Ønsker du en mentor fra din bransje? Søk om plass! 

 

Er du frilans danser eller skuespiller og har to år eller lengre yrkeserfaring på profesjonelt nivå? 
Kunne du tenke deg en kollega som er på "ditt lag"?  
Ønsker du å diskutere utfordringer og mål knyttet til din karriere med en kollega som har lang 
erfaring? Søk deltakelse i Skuespiller- og danseralliansens mentoringprogram. 
 
Programmet varer i ett år, og starter i januar 2015. Alliansens ansatte kunstnere vil være mentorer 
for yngre kollegaer i bransjen, i mentorsammenheng kalt adepter. 
 
Målgruppe: Skuespillere og dansere som har to år eller lengre yrkeserfaring på profesjonelt nivå. 
 
Om mentoringprogrammet: 
Fokus i programmet skal være hvordan den unge kunstneren(adepten) kan få et positivt utbytte gjennom 
samtaler med mentoren og dennes samlede kompetanse, både kunstnerisk og karriereerfaringsmessig.  
Som adept har du ansvar for egen læringsprosess og det å ta initiativ. Du skal altså sitte i førersetet i 
relasjonen med din mentor! 
 
Målsetting for programmet: 
Mentoringprogrammets mål er å styrke frilans skuespillere og dansere i deres karriereutvikling og bidra til 
profesjonalisering på scenekunstområdet. 
 
Områder programmet omfatter: 

 Bevisstgjøre og 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  

Om deg: 
 Ønsker du en person å diskutere karrieremessige mål med?  

 Har du et genuint ønske om å utvikle deg selv personlig så vel som profesjonelt?  

 Har du drivkraft og motivasjon, men ønsker en samtalepartner som forstår frilanssituasjonens 

utfordringer og som du kan diskutere med? 

 Ønsker du å by på deg selv og dine undringer? 

Ansvarlig for programmet: 

Skuespiller- og danseralliansen har inngått et samarbeid med AFF som driver leder- og organisasjonsutvikling. 

Linda Marie Viddal er faglig ansvarlig for programmet og har bl.a. arrangert mentoringprogram for Alliansen, 

Norske Dramatikere og Norske Filmregissører. Alliansens første mentoringprogram avsluttes i desember i år og 

mentorer og adepter og har gitt positive tilbakemeldinger. Derfor vil vi gi nye kunstnere en mulighet til å delta! 

Omfang: 
Programmet består av 1 heldags og 2 halvdagssamlinger hvor mentorer og adepter deltar. Startsamlingen 
holdes søndag 4. januar, underveissamling torsdag 25. juni og sluttsamling fredag 11. desember. Samlingene 
holdes i Oslo. Det er viktig at du kan delta på samlingene. 



 

 
 
 
 
 
 
Du og din mentor vil i tillegg ha ca 6 til 8 samtaler(2-3 timers møter) i løpet av 2015. Dere avtaler selv disse 
møtene. Det er gratis å delta i programmet og samlingene, men du må selv dekke evt reisekostnader til 
samlingene hvis du bor utenfor Oslo.  
 
Praktisk informasjon: 
Av alliansens kunstnere som deltar som mentorer er to bosatt i Bergen, resten i Oslo og omegn. Det er derfor 
hensiktsmessig at du bor i Bergen eller omegn, eller Oslo og omegn. Skuespillerne vil fungere som mentorer for 
yngre skuespillere, og danserne vil fungere som mentorer for yngre dansere. 
 
Antall plasser i prosjektet er inntil 19 personer, 9 for skuespillere og 10 for dansere. 
 
Forbehold: 
Det tas forbehold om avslutning av mentorrelasjonen før programmets slutt dersom det av ulike grunner ikke 
lar seg gjennomføre for mentor eller adept. Slik grunn kan f.eks være habilitet. NB! Det tas forbehold om 
antallet plasser. 
 
Søknadens innhold: 

 Søknad med motivasjon for å delta i programmet, max 1 A4 side 

 Har du spesialisert deg i en eller flere kunstneriske retninger, beskriv dette 

 Legg ved CV som viser utdanning, yrkesaktivitet og alder 

 Oppgi om du er danser eller skuespiller, og hvor du er bosatt 

 Du må kunne forplikte deg til å følge hele programmet 

 

Søknadsfrist: Senest 5. oktober. Søknaden sendes på e-post til post@skuda.no  
Svar gis i løpet av oktober/november. Alliansen vil sette sammen mentor-adept parene på bakgrunn av 
søknad og yrkeserfaring. 
 
Kontakt daglig leder Tone Øvrebø Johannessen på e-post post@skuda.no eller telefon 22 46 15 35 hvis du har 
spørsmål til programmet. 
 
Skuespiller- og danseralliansen ble stiftet 28.juni 2012.  
Alliansens formål: 
Skuespiller- og danseralliansen AS skal sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom 
eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for 
kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.  
I desember 2012 ble ti dansere og ti skuespillere ansatt i alliansen. Fra 1.8.2014 er alliansen utvidet til 12 
dansere og 12 skuespillere. 

 
 
Mer informasjon om alliansen og de ansatte kunstnerne finner du på nettsiden: http://skuda.no/  
 

 
Velkommen med søknad! 
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