
Musikal-i-teten søker utøvere til festivalen i 2018. 
 
Musikal-i-teten er Nordens første musikkteaterfestival og arrangeres for tredje gang 
høsten 2018, nest siste uke i oktober (uke 43), i Oslo. Festivalen drives av 
studentene på Musikkteaterhøyskolen i Oslo og har fokus på å fremme profesjonelt 
og nyskapende musikkteater – og sjangeren i seg selv.  
 
Målet med festivalen er å invitere til refleksjon og vise at musikkteater kan brukes til 
å ta opp aktuelle temaer på en engasjerende og annerledes måte som kan passe for 
alle. Vi ønsker å utfordre musikkteatersjangeren, dens bestanddeler og innhold.  
 
Til neste års festival søker vi engasjerte, profesjonelle utøvere som kan bidra med 
forestillinger, workshops, debatter eller foredrag innen musikk,dans og teater 
tilknyttet vårt tema.  
 
Overskriften for festivalen i 2018 er “Et lite stykke...”. Med dette etterlyser vi 
materiale som utforsker og utfordrer hva det vil si å være norsk og hva det innebærer 
å være menneske i Norge i dag. Hvem får være norsk? Hva er min identitet? Hvilken 
plass har jeg i samfunnet? Hvilke individer består samfunnet av?  
 
Dette trenger ikke bare å være synlig i tematikken, men kan komme frem gjennom 
form, virkemidler og utøvelse. Vi er ute etter bidrag som fremstiller situasjoner, roller 
og følelser som alle kan kjenne seg igjen i.  
 
Dette er et tema som er svært aktuelt i Norge i dag. Du som kunstner kan være med 
å belyse dette på en engasjerende og ny måte!  
 
 
 
Søknad og eventuelle spørsmål sendes til: programkomite@musikaliteten.no 
Frist: 11.11.2017 
 
Krav til søknaden finnes på neste side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Søknaden skal inneholde:  
For forestillinger:  

- Prosjektbeskrivelse (beskrivelse av prosjektet og hvordan det forholder seg til 
festivalens tematikk) 

- Dokumentasjon (Vimeo-/Youtube-lenke, lydfiler el.) -hvis det eksisterer. 
- Varighet 
- Antall utøvere 
- CV på kunstnerisk ansvarlig og utøvere  
- Detaljert teknisk rider 
- Pris/budsjett 

 
For workshops/foredrag:  

- Beskrivelse av faglig mål og innhold for hhv. workshop/foredrag og hva man 
har tenkt rundt festivalens tema. 

- Målgruppe for workshop/foredrag (f.eks. profesjonelle, amatører, barn osv.) 
- Maks antall deltagere 
- Varighet 
- CV på workshopleder/foredragsholder 
- Pris/budsjett 

 
Alle vedlegg sendes som pdf.  
Søknaden merkes med “Søknad (workshop/forestilling/foredrag) Musikal-i-teten 
2018” i emnefeltet.  


