
Skrivekurs 
med UNG 
TEKST
Til videregående skoler, folkehøgskoler, 

høyere utdanning, ungdomsgrupper og lag.
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To mål:

• Mål 1: Mestring her og nå!

Alle kan skrive, og alle kan skrive for scenen! 

UNG TEKSTs skrivekurs har som mål at 

deltakerne skal oppleve: «Ja! Jeg kan!»

• Mål 2: En vei videre

For de som er interessert så finnes det flere 

tilbud hos UNG TEKST. Vi tilbyr blant annet 

Skrivegruppe, Debutantprogram og 

tilbakemelding fra dramaturg. 
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Stikkord:
Ytringsfrihet – Ytringsevne – Ytringsarena



Kursets struktur 
og oppbygning

Kurset er i hovedsak bygget opp rundt en struktur på 5 

sammenhengende dager, med 4-7 timer per dag.

I noen tilfeller tilpasses kurset så det kan gjennomføres 

i to deler, over to helger f.eks. 

Kursdagene bygger på hverandre og det er derfor mest 

ideelt å benytte seg av 5 sammenhengende dager. 

Kurset er best egnet for grupper på 7 – 12 stk. 

4



Kursopplegg
Dag 1

Introduksjon, øvelser og diskusjon. 

Igjennom enkle skriveøvelser, eksempler, introduksjon og diskusjon, får deltakerne 

bevissthet rundt hva scenetekst kan være og hvordan scenetekst er skiller seg fra annen 

litteratur. 

Dag 2

Deltakerne skriver.

Igjennom veileda øvelser skriver deltakerne flere små scenetekster de får 

tilbakemelding og veiledning på. 

Dag 3

Deltakerne skriver.

Vi jobber videre og skriver lenger og mer variert scenetekst. Deltakerne velger etter hvert 

tekster de kan tenke videre med og som de vil fokusere på til visningen på dag 5. 

Dag 4

Deltakerne jobber videre med tekst og begynner iscenesettelse. 

Vi forbereder og øver til visning. 

Dag 5

Visning og refleksjon.

Igjennom enkel og tilpassa iscenesettelse viser deltakerne teksten til et utvalgt 

publikum. Dette kan være for en parallellklasse, voksne på stedet el. 



Nyttig info

• Vi reiser gjerne til din skole / 

kulturhus etc.

• Vi kan også holde kurs i våre 

lokaler i Lillestrøm.

• Kurset er subsidiert. 

• Vi har et begrenset antall 

gratiskurs vi tilbyr til utvalgte

partnere.
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• Målgruppe: Ungdommer og unge 

voksne (15-30)

• Vi benytter profesjonelle 

kursholdere med erfaring fra egen 

praksis som dramatikere, 

dramaturger, skuespillere og 

regissører.
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HVEM ER VI?
UNG TEKST er drevet av Unge 
Viken Teater, et profesjonelt 
teater for barn og unge.

UNG TEKST er finansiert blant annet med 

talentmidler fra Viken Fylkeskommune.



Deltakernes 
tilbakemeldinger

««Tusen takk! Du har endret synet mitt på skriving 

og meg selv. Jeg liker det jo. Jeg liker å skrive!»
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«Jeg har kjøpt en bok, for 

første gang i hele mitt 24 

år lange liv. Jeg har fått 

lyst til å lese og skrive mer 

og dialoger var drit gøy. Nå 

vil jeg skrive mer enn bare 

hip hop!»

«Uka har vært skikkelig 

lærerik og jeg vil gjerne 

fortsette egentlig. Den 

uka blir med videre i 

livet!»



post@ungeviken.no

+47 66 93  66 00

ungeviken.no

Unge Viken Teater

Kirkegata 11

2000 Lillestrøm

Kontakt ossBesøk oss

Vi håper å høre fra deg!
ungtekst@ungeviken.no


