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ABC for revy
Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet 
”På Scenekanten”, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du 
skal lage et innslag til høstfesten, underholde i aksjonsuka eller sette 
opp en hel revy!

”På Scenekanten” har fått støtte gjennom kulturmidlene som LNU 
(Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner) forvalter, 
og har vært et samarbeidsprosjekt mellom 4H Norge og Norges 
Bygdeungdomslag i 2007.

Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, 
Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.
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Hva må man egentlig tenke på når man skal 
sette opp en revy? 

Hvordan skaper man en bra forestilling?
Hvilke hjelpemidler finnes egentlig?

Hvordan lager man egentlig en god sketsj?
Hvor finner man inspirasjon og kreativitet?

Revy i praksis     9

Effekter og virkemidler  31

Den kreative prosessen  19
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Innledning
Når du skal sette opp en revyforestilling eller et teaterstykke er det mye 
som skal tenkes gjennom for at forberedelsene og gjennomføringen 
skal gå lettest mulig.

Det er tre viktige punkter som vil gjøre hele denne prosessen lettere fra 
begynnelsen av planleggingen og til opprydning er gjort:

• UTFORDRE
• MOTIVERE
• INKLUDERE 

I alle grupper finnes det forskjellige type mennesker som har 
forskjellige egenskaper. Noen kan kanskje jodle, andre kan en spesiell 
dans, sjonglere og en kan spille trekkspill. Det er viktig å utfordre 
hverandre til å bruke disse evnene. Dette kan gjøre at selvtilliten øker, 
da alle bidrar til fellesskapet. Et lite klapp på skulderen etter en frem-
førelse eller si ”så flink du er” har stor effekt. Det er viktig at alle blir 
oppfordret til å gi tilbakemeldinger. 

Motivasjon er veldig viktig for å gjøre en god innsats. Enten det er på 
øving, bak scenen, på scenen, før eller etter forestilling. Det er viktig å 
se an hvilke type personer som er med, hvis en eller flere personer blir 
umotivert kan dette bidra til dårlig miljø i gruppa. Derfor er det viktig 
å ta signaler fra gruppa, og ta tak før det utvikler seg til noe negativt.  

Noen har lett for å holde seg litt i bakgrunn og ikke si så mye, mens 
andre er mer frempå. Da er det viktig å passe på at alle blir inkludert 
i fellesskapet, ved å la alle få si sin mening og bli hørt. Kanskje noen 
ønsker å snakke med hovedansvarlig på tomannshånd i stedet? Dette 
vil kanskje bidra til at de blir litt mer frempå etter hvert. 

Lykke til!
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ARevy i praksis

Dette kapittelet tar for seg noen punkter som det er lurt å tenke 
gjennom når man begynner planleggingen av en forestilling. Mye 
kommer selvfølgelig an på størrelsen av teaterforestillingen, sket-
sjen eller revyen som skal settes opp, men dette er noen stikkord 
som kan være til hjelp på veien. 

Scene og lokale
Det er viktig å finne lokale, scene eller rommet som det skal spilles 
i/på tidlig i planleggingen. Spesielt gjelder dette hvis man må leie og 
bestille lokalet. I forhold til valg av lokale bør man blant annet tenke på 
følgende: 

Hvor stort publikum kan man forvente? Tenk antall publikum i 
forhold til hva slags type arrangement/forstilling det er. Det blir gjerne 
bedre stemning av en full liten sal, enn av en halvfull stor sal. Av og til 
har man ikke så mange valgmuligheter i forhold til lokale, men da bør 
man tenke gjennom hvordan man utnytter det lokalet som er.

Hvilke muligheter er det i forhold til garderobe eller ombyttings-
muligheter bak scena? En revy har ofte mange deltagere og krever 
gjerne litt plass bak scena, her skal det være både folk, kostymer, 
kulisser og rekvisitter.

Hvilke behov har oppsetningen i forhold til lyd- og lyseffekter? Finnes 
det lys- og lydanlegg på stedet, eller må dette leies inn? Hvilke mulig-
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heter/begrensninger har lokalet i forhold til dette? Har laget egne
folk til å rigge og betjene dette utstyret, eller skal man leie inn profe-
sjonelle?

Koster det å leie lokalet? Sammenlign priser og hva du får på hvert 
enkelt sted om det er flere alternativer. Er det mulig å lage en 
sponseavtale eller redusert leiepris?

Skuespillere
Det er viktig å finne ut hvem som skal være med på oppsetningen 
tidlig. Det trengs skuespillere, og kanskje dansere og musikere. Person-
ene som tar på seg en slik oppgave MÅ være klar over hva han/hun 
sier ja og forplikter seg til, så dette må man være tydelig på når en spør 
folk. Det er viktig at folk er motiverte og klare for å gjøre en innsats, 
og at de ikke trekker seg underveis. 

For å få med seg folk må man markedsføre oppsetningen for aktuelle 
mennesker. Snakk med de som potensielt har interesse av å være med, 
eller som har noe å bidra med osv. Lag annonser i medlemsblad, loka-
lavisa eller det som måtte passe, send e-post og informer alle i laget 
eller klubben, skriv om det på nett osv. Inviter til et skikkelig møte for 
de som er interessert, og sørg for at det blir en inspirerende økt slik at 
folk blir med på oppsetninga. Glem ikke at alle kan brukes til noe! 
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Husk at en sceneaktivitet kan foregå i mange 
forskjellige rom og fora. Eksempelvis kan en 
oppsetning fremvises på scenen i et forsam-
lingslokale, på en pub, i kommune-styresalen 
eller i Storgata (som gateteater). Velg scene med 
tanke på nedslagsfelt og ønsket publikum. 

 Tips!



Tekstforfattere
Teksten eller manuset til forestillingen er selvfølgelig det viktigste av 
alt, den skal formidle noe til publikum. Finn derfor noen som kan 
skrive tekst tidlig i prosessen, slik at de som skal spille har god tid til 
å øve den inn. Dette vil skape trygghet og øvingene går lettere når 
tekstene er innøvd på forhånd. Da har man også god til tid til å finne 
ut hvem som skal spille rollen. TIPS: Kjenner man ikke deltagerne 
så godt og det er en stor rolle (hovedrolle), kan det være lurt at flere 
prøveleser rollen slik at dere finner den rette.

Hovedansvarlig
En person bør ha hovedansvaret, og den personen skal ha oversikt 
over det meste som foregår, og dermed se hva som må gjøres og 
fordele oppgaver. Denne må følge opp og sørge for at avtaler blir 
holdt og bidra der det trengs. 

Videre er det lurt å lage planer for øvingene, tidsfrister for når for 
eksempel tekstene skal være ferdig skrevet og regler for hvordan man 
ønsker å ha det i forhold til oppmøte, øvinger og arbeidsinnsats. Dette 
vil gjøre arbeidet lettere hvis det oppstår konflikter. Det er viktig at de 
forskjellige oppgavene blir delegert på flere, og at det er lederen som 
har oversikten. 

Økonomi
Penger vil det alltid bli behov for, og det kan være lurt at en person har 
ansvaret for alt som har med penger å gjøre. Penger trengs for eksem-
pel til leie av lokale, leie inn instruktører, kjøp av rekvisitter, til stoff  
for å sy kostymer og materiale for å lage kullisser. Trolig kommer også 
annonser, plakater og annet reklamemateriell til å være en utgiftspost. 

Det er en stor fordel å sette opp et budsjett tidlig i prosessen, for å få 
en oversikt over forventede utgifter, og hvor mye inntekter man må
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ha for å dekke dette. Det er viktig at en person har ansvaret for pen-
gene slik at de blir brukt riktig i forhold til budsjett, og slik at man ikke 
bruker mer enn man har. Tenk også på at man av og til kan søke om 
støtte og midler fra ulike instanser. Før og under selve forstillingen må 
også noen ha ansvaret for billettsalg, vekslepenger og evt. kiosk etc.  

Andre ansvarsområder
I tillegg til hovedansvarlig, økonomi, markedsføring, skuespillere og 
tekstforfattere er det en del andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder 
som må tenkes på, alt etter størrelse og omfang på oppsetninga, slik 
som:

Kulissebyggere
Kulissen er bakgrunnen på scenen og er viktig for å få frem riktig 
stemning og scenebilde. Til det trengs det noen nevenyttige 
mennesker!

 

Kostymemakere
Å velge riktig kostymer er viktig for å understreke hvilken person som 
er på scenen og hvilken rolle/type den spiller. Alle kan skaffe sine egne 
kostymer så langt det lar seg gjøre. Hvis det er noen av kostymene som 
må lages er det lurt om dette blir satt i gang så tidlig så mulig, for dette 
kan være et tidkrevende arbeid. Spør for eksempel ei snill tante om 
hjelp til å sy, i bytte mot gratis inngang på revyen. 

I stedet for å snekre arbeidssomme vegger,    
lag en helt hvit bakgrunn (dekk for eksempel 
scenen med jordbærduk), så kan man bruke 
lys med forskjellig farge og mønster til å endre 
scenebilde.

 Tips!

12



Rekvisitter
I nesten alle sketsjer, revynummer eller teaterstykke trengs det rekvisit-
ter. En rekvisitt er en ting eller et redskap som brukes i nummeret, 
enten det er en stol, et bord, en blomst, et tre, en paraply. En rekvisitt 
er rett å slett alt man ikke har på seg og som man bruker i nummeret 
for å understreke hvem en er eller hva en driver med. 

Det er lurt at en person har ansvaret for at alle rekvisittene kommer på 
plass til rett tid. Ikke minst å holde styr på hvor de forskjellige tingene 
kommer i fra og sørge for at det blir levert tilbake i god behold. 

Koreografi/Regi
En koreograf  er en person som har ansvaret for og bestemmer 
hvordan en dans skal danses. Den som veileder fremføringen av en 
sketsj - eller hvordan teaterstykket skal formidles fra begynnelse til 
slutt - kalles regissør eller instruktør. Ofte kan det være samme person 
som har begge rollene. Man må ikke ha egne fagfolk til disse jobbene 
– mye kan bli bra ved samspill mellom flere engasjerte aktører.  Å leie 
inn profesjonelle har også et økonomisk aspekt. Tenk på om det finnes 
noen aktuelle i gruppa, eller om noen kjenner noen flinke som kan ta 
på seg jobben. Det finnes dessuten en del organisasjoner som jobber 
med revy og amatørteater, som muligens kan formidle aktuelle. 

Lyd og lys
Det er ut fra scenens eller rommets størrelse må man tenke på om det 
er nødvendig med lyd og lys. Også i forhold til hvor mange publikum-
mere man ønsker å ha på forestillingen, slik at alle kan høre det som 
foregår fra scenen. Det kan koste mye penger å leie inn lys- og lyd-
utstyr, så tenk nøye igjennom hva som trengs, og om det finnes lokale 
folk man kan benytte. 

Scenearbeidere
Scenearbeiderne er de som jobber i overgangen mellom scenene i et
stykke eller revy, og som bytter ut rekvisitter fra en scene til en annen.
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Det kan være lurt å ha 2 – 3 stk alt ettersom hvor mye som skal bæres 
ut og inn. Det er viktig at dette går raskt, effektivt og uten særlig lyd. 

Et eksempel: Hvis scenen skal byttes om fra en stue til et uteareale så 
er det scenearbeiderne som gjør dette. Bærer ut stolene og stuebordet,  
og setter inn et tre og en stein. 

Sminke
Alle som er på scenen trenger grunnsminke, eventult effektsminke 
om man skal spille en spesiell rolle. Det kan være veldig greit å ha en 
sminkeansvarlig som lærer opp og hjelper til med grunnsminken, og 
som er god på å sminke effekt. Kanskje finnes det en slik i revygruppa, 
eller kanskje noen har en sminkeinteressert søster eller lignende som 
kan ta oppgaven?  

Påkledning ved raske skift
Det er ikke nødvendig med egen person til dette, men hvis det er raske 
skift under forestillingen kan det være lurt å avtale på forhånd hvem 
som hjelper personen med skiftet. 
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Noen som har en  
sminkeinteressert 
lillesøster i revygruppa 
som kan hjelpe til? 



Øving
Øvingsplan er viktig, den forteller når og hvor det skal øves. Alle som 
er aktivt med på scenen må være klar over at det blir mye øving frem 
til premieren. Sjekk med aktørene hvilke ukedager og klokkeslett som 
passer best/ikke passer – så tilpasser man etter beste evne. Egen-
øving (f.eks. tre som skal spille en sketsj sammen) kan anbefales, på 
den måten trenger ikke alt å foregå på samme ukedag bestandig. 

Tema/hovedbudskap
Før tekstene skrives og prosessen begynner lønner det seg å finne ut 
hvilke tema, budskap eller handling dere ønsker. Se ellers avsnittet om 
rød tråd.
 

Navn på forestillingen
Navnet på forestillingen forteller noe om hva som skal skje og hva 
publikum kan forvente, så finn et navn som passer. For eksempel noe 
som samsvarer med tema e.l. Husk også at navnet skal være såpass 
fengende at folk blir nysgjerrige og får lyst til å komme.
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Det skal en del øvelse 
til før alt sitter som 
det skal, og det er 
mye som skal koordi-
neres før det flyter bra 
på scenen. Så sett av 
tid til øving, det er jo 
også en del av moroa!



Dato for forestillingen
Dato for forestillingen bør settes tidlig, slik at man hele tiden vet hvor 
lang tid det er igjen til premieren. Husk at det tar lang tid å forbrede 
alt til en forestilling, så sett av god tid. Hvor lang tid man trenger er 
naturligvis avhengig av hvor intensivt man jobber, men generelt går 
tiden alltid mye fortere enn det man tror!

Markedsføring
Når det nærmer seg forestilling må det potensielle publikummet in-
formeres om at nå er det like før! Da må det lages plakater eller annet 
markedsføringsmateriale som kan spres rundt omkring i nærmiljøet.
I mange lokalaviser finnes det ”Det skjer” spalter som er gratis, hvor
man kanskje kan sette inn en liten notis med alle de nødvendige op-
plysningene. Mange lokalaviser lager også gjerne en forhåndsomtale 
hvis de for eksempel blir invitert til en øving. Husk at dette må plan-
legges og gjøres i god tid før forestilling. 

Tenk også på andre medium som kan brukes til markedsføring, for 
eksempel e-postutsendelser, sms, reklame på nærradioen osv.

Opplysninger som er viktig å få med i en notis/annonse eller på en 
plakat:

• Hvor det skal være.
• Klokkeslett og dato. 
• Hva forestillingen heter.
• Hvem som setter opp forestillingen. Er det Falken 4H, Ringsaker   
  Bygdeungdomslag eller speiderklubben Jerven?
• Hvor mye det koster å komme inn.
• Hvem forestillingen passer for hvis den er rettet mot en spesiell        
  gruppe, f.eks. barn.
• Kanskje en sponsor...? 
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3 enkle huskeregler for god markedsføring!

1. Korrekt informasjon på            
    en lett forståelig måte...

3. ...og spredd via alle
 kommunikasjonskanaler!  

2. ...snekret sam-
men til en uimot-
ståelig helhet...
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BDen kreative prosessen

En ting er å sette opp en revy eller forstilling rent praktisk, noe 
annet er den kreative prosessen som leder til et godt innhold. 
I dette kapittelet finnes det noen gode tips til akkurat dette. 

Den ”røde tråden”
Det fungerer godt med en ”rød tråd” når man skal lage revy. En ”rød 
tråd” kan være et tema for revyen, for eksempel ”bygda vår”, en farge, 
natur, kjendiser, etc. Poenget med en ”rød tråd” er at alle innslag i 
revyen spiller på temaet som er valgt. En revy kan også bindes sammen 
av en konferansier eller gjennomgangsfigur, da blir denne personen en 
erstatning for den ”røde tråden”. 

Å komme frem til den ”røde tråden”
Ha idé-myldring i grupper, kast ut alle tanker og idéer for hva som kan 
være temaet for revyen. Noter alt ukritisk ned i første runde. Eliminer 
deretter i neste runde.

Inspirasjon til å finne materiale
En fin inspirasjonskilde kan være å se andre revyer og sceneoppsetting-
er (danseforestillinger, teater, musikaler etc.), lese bøker, aviser eller rett 
og slett tv. Les i diktsamlinger, hør på musikk, søk på internett rundt 
temaet som er valgt. Ellers kan det å gå en tur ut i naturen eller ut blant 
folk være en inspirasjonskilde. Man kan snappe opp mye ved å ”lytte” 
litt til andre når man sitter på en benk i parken, på kafé, er i butikken 
etc. ”Lek” også fram materiale ved å gjøre improvisasjonsøvelser.
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Hvordan lage en sketsj
Det som kjennetegner en sketsj er at den er kort, og ofte humoristisk. 
Poenget bør komme raskt, og man må skjære bort alt “dødkjøtt”. 
Sketsjen bør ikke vare i så mange minutter, og i en revy bør det være få 
innslag som er så lange som over fem minutter.

Sketsjen må bevege seg framover – det vil si at det ikke bør være for 
mange sidespor. Unngå ”pjatt” og tomme fraser, de forlenger og kan 
fort gjøre nummeret kjedelig slik at publikum mister interessen.

Det finnes naturligvis gode og dårlige skjetsjer, og det er noen 
kjennetegn på hvorfor de blir nettopp det ene:
 
Dårlig sketsj
En sketsj kan fort bli oppfattet som dårlig om den har en veldig intern 
humor, det gjør at mange i publikum ikke vil forstå den. Det samme 
gjelder om humoren blir for komplisert. For langvarige sketsjer, 
sketsjer som blir overspilt og sketsjer uten gode poeng havner også i 
samme kategorien. 

Andre ting som kan spille inn er dårlig stemmebruk, forstyrrende 
elementer eller noe så enkelt som at et poeng drukner i en lattersalve, 
fordi man ikke tilpasser seg publikum. 

God sketsj
En god sketsj kjennetegnes ved spilleglede og innlevelse hos de som 
framfører den. Sketsjen er passe lang, den er godt timet og har noen 
gode poenger underveis. Tilslutt finner man hovedpoenget og sketsjen 
når et klimaks, som gjør at den avsluttes med et “pang”. 

Hvordan jobbe frem en tekst
Det starter med en god grunnidé som kan komme som et resultat av 
en kreativ idémyldring, hvor ingen idé er dum – alt kastes ut, så 
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begynner man å eliminere. En tekst kan også ”lekes” fram ved å gjøre 
improvisasjonsøvelser, noter ned ideene som kommer fram under 
improvisasjonsøvelsene, og jobb eventuelt videre med det beste 
materialet. 

Improvisasjon
Improvisasjon betyr i korte trekk å gå inn i en spillsituasjon hvor lite 
er forberedt. Den som improviserer handler så å si på stående fot og 
finner på etter hvert.

Når man skal improvisere er det viktig å varme opp. Da blir man mer 
ledig og lett i kroppen, og tør å slippe seg mer løs. Man må tørre å 
”dumme” seg litt ut ovenfor hverandre når man holder på med 
improvisasjon. Oppvarmingsøvelsene er første skritt på veien. Ved å 
varme opp, og bli ”varm i trøya”, øker også 
kreativiteten. 

5 oppvarmingsøvelser

1. Klappe & Stryke
To og to går sammen. Den ene stiller seg opp så han står komfortabelt 
med hendene langs siden - den andre begynner å klappe ved 
kommende relativt hardt med åpen håndflate (klask!) over hele kropen. 
Etter ca. 2 minutter går klapperen over til å stryke medspill-
eren over kroppen med flate håndflater. Så er det tid for “hevn”... 

Spark oppover og ikke nedover, lyder et godt 
og velkjent råd innen revy. Man kan ta folk som 
har makt/posisjoner for avgjørelser de tar, men 
ikke de som ligger nede for å gjøre narr av deres 
svakheter.

 Tips!
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2. Hode, skulder, kne og tå
Alle kan den, men alle glemmer den - like morsom hver gang!
Uforglemmelig om man gjør dette på sidemannen i stedet for seg selv, 
og bruk gjerne andre kroppsdeler enn de vi synger...

3. Liker du naboen din?
Alle deltakerne sitter i en ring på stoler, med unntak av en som står i 
midten. Han i midten spør så en vilkårlig deltaker: “Liker du naboen 
din?”. Om vedkommende svarer nei, må begge naboene (de som 
sitter ved siden av ham i sirkelen) reise seg og finne ny stol. Om ved-
kommende svarer Ja, må han fortsette: “...men jeg liker ikke de som 
xxx!!”.

Xxx kan være hva som helst, for eksempel:
a) De som har pusset tenner i dag! 
b) De som har på seg sorte bukser! 
c) De som har bursdag i mai! 

Nå må alle de som er omfattet av denne kategoriseringen reise seg og 
finne en ny stol. Den som står i midten har som oppgave og sette seg 
når noen reiser seg, slik at ny person må spørre i midten. Hold 
tempoet høyt!

4. Kroppsbølgen
Alle står i en ring, og noen gjør en bevegelse - denne følges opp av den 
som står som neste i ringen i rask rekkefølge, slik at en bølge dannes.
Når som helst kan en person innføre en ny bevegelse, som så blir det 
nye bølgemønsteret. Prøv disse i begynnelsen:

• Trekk opp/ned skulderene 
• Gå ned på huk 
• Åpne munnen på vidt gap 

Lag gjerne lydeffekter sammen med bevegelsene!
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5. “Tipp-Tå” sette seg
Alle deltakerene setter seg på en stol på et vilkårlig sted i rommet. 
Deretter tar en av deltakerene (denne har’n) og går til motsatt ende av 
rommet der han/hun satt. Den som har’n kan bare bevege seg ved å 
sette den ene foten inntil den andre - alle andre kan bevege seg fritt. 

Oppdraget for alle andre er å hindre den som har’n i å sette seg, ved 
selv å sette seg på den ledige stolen. Har noen først forlatt stolen sin, 
kan man ikke sette seg ned igjen på samme stol. Den som har’n skal 
rett og slett bare finne seg en ledig stol og sette seg.

Etter oppvarmingen kan man gå over til å gjøre improvisasjonsøvelser;
Gjennom improvisasjonsøvelser blir man utfordret og lærer å skape 
noe kun ut ifra egen fantasi og sammen som gruppe, og man kan hente 
ut idéer til underholdningen utifra øvelsene.

Improvisasjonsøvelser

1. Blokkere – Vanlig – Akseptere
Gå sammen 2 og 2 og gi hverandre steder å begynne (f.eks: kjøkkenet, 
på restaurant) – deretter lager dere 3 enkle scener: 
1) Den ene aktøren blokkerer ABSOLUTT alt – fornekter fakta og er       
    ikke med på noe. 
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Improvisasjonsøvelser 
er god trening og mye 
moro!



2) Den ene aktøren er trøtt og sliten og oppfører seg ellers normalt. 
3) Den ene aktøren er henrykt over alle forslag og kommer til med   
    videre forslag, basert på det opprinnelige.

2. Møt Monsteret!
I denne øvelsen er man minst 2 personer sammen, maks 6. Som for-
rige øvelse er dette en aksepteringsøvelse.

En av aktørene begynner med et forslag, som umiddelbart aksepteres
med et “JA!” fra de andre deltakerne. Deretter utfører gruppen for-
slaget. En annen aktør kommer så med neste forslag, og oppgaven 
fortsetter til man finner en naturlig slutt.

3. Assosiasjonslek
2 og 2 mennesker går sammen og betrakter hverandre. Hver gang den 
ene får assosiasjoner med hva den andre er/gjør skal han/hun si dette 
ene ordet og begge fortsetter fra begynnelsen. 

4. Og var det ikke du som...?
En videreføring av forrige øvelse, en assosiasjonslek. I improvisasjon 

Et annet punkt som er viktig innenfor impro-
visasjon er å ikke planlegge! For å kunne lytte 
til medspillerne og deres tilbud er det nødv-
endig å unngå og planlegge det som skal skje i 
improvisasjonen. Når man planlegger blir man 
opptatt av å gjennomføre planen sin, en plan 
som motspilleren ikke vet om, og derfor ikke 
kan forholde seg til. Man glemmer da å lytte til 
tilbudene fra medspillerne, og det hele ender 
med blokkering.

 Tips!
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er det viktig at rollene man spiller er klart definerte, samtidig som det
er viktig at man selv ikke definerer egen rolle.

I denne øvelsen skal hver av personene starte alle setninger med “Og 
var det ikke du som....” - og deretter hente innspill fra medspiller. De 
aller fleste begynner her å finne på intrikate plot selv - men dette er 
IKKE slik øvelsen fungerer - her skal man hente all inspirasjon fra 
motspiller. Ikke glem å ta på deg rollen som du blir tilbudt av den 
andre - om du blir titulert ballerina, så “opp på tå med deg!”.

5. Lappeleken
Dette er en stor øvelse, som kan være fin å avslutte med etter 
oppvarmingsøvelser og improvisasjonsøvelser.

Del inn i grupper på 4 – 5 personer. En leder må forberede følgende til 
gruppene:

1. Hver gruppe får en til to rekvisitter. 
2. Videre får hver gruppe en lapp hvor det står årstid.
3. En lapp hvor det står sted, f.eks på en låve, i en leilighet, på en 
    arbeidsplass etc. 
4. En lapp hvor det er beskrevet en”uvane” alle skal gjøre så ofte som           
    mulig, f.eks. blunke hardt med øynene, klø seg i hode, hinke på et   
    ben eller lignende. 
5. En lapp hvor det står en setning alle skal flette inn i løpet av 
    sekvensen, eksempelvis: ”Ja, du skulle sett på maken”, ”Neimen, er       
    det den karen, da”, ”Det var den gangen, det” osv.  
6. I tillegg får hver enkelt i gruppa 1 – 2 replikker hver som skal flettes  
    inn i stykket.

Lappene skal trekkes vilkårlig av deltakerne på de forskjellige 
gruppene, og man skal ikke titte på lappene før man starter på opp-
gaven gruppevis.
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Utover dette må gruppene selv improviserer frem et lite stykke som 
varer maks 3-5 minutter. Bruk maks 30 minutter på oppgaven. De 
forskjellige gruppene kan fremføre resultatet for hverandre. Gruppene 
kan videre ”finpusse” på sine resultater, og bruke det som underhold-
ning.

Noen av øvelsene over er hentet fra: www.improvisasjon.no\ovelser.

I improvisasjon er det veldig viktig at deltakerne sier JA. De som spiller 
mot hverandre må akseptere hverandres forslag og utsagn, og samar-
beide om utviklingen. Hvis man sier NEI - blokkerer man, og vil ikke 
komme noe videre i spillet. 

Eksempel på blokkering 
To personer møtes, den ene sier ”har ikke vi sett hverandre før? Den 
andre, ”nei, det tror jeg ikke! Den første sier: ”jo, nå husker jeg det, vi 
møttes i bursdagen til Jan!” Den andre svarer: Nei, jeg kjenner ingen 
som heter Jan. Motparten blokkerer og tar ingen ansvar for det videre 
spillet. 

Eksempel på akseptering
Om motparten hadde sagt: ”Nei, det kan ikke ha vært meg, men jeg 
har en dobbeltgjenger. Eller; ”Ja, det var da Jan fikk hele bløtkaka i 
ansiktet, ha, ha”. Da åpner man for at spillet går videre.

Stemmebruk
Når man spiller revy er det nyttig å kunne bruke og kontrollere stem-
men bevisst i forhold til de ulike karakterene man skal fremstille og 
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sangene man skal synge. Gjennom å jobbe med stemmen kan man 
trene den opp til å bli en del av ulike karakterer, og man kan utvikle 
stemmen musikalsk. Det første skrittet for å få til dette er å jobbe med 
pusten, deretter kan man jobbe med å få til ulike lyder og stemmer. 
Husk at det ikke skal gjøre vondt å bruke stemmen selv om man skal 
snakke eller synge høyt. Hvis det gjør vondt, ta 5 minutters pause og 
begynn på nytt med pusteøvelser. Når man får til pusten og slapper av 
i kjeve og lepper skal det ikke gjøre vondt å bruke stemmen med masse 
volum.

Øvelser
1. Legg hånda på magen med tommelen på høyde med navlen. Pust 
helt ut og hold to sekunder, slapp så av i kroppen slik at luften suges 
inn. Kjenn at magen går ut i det lufta strømmer inn gjennom nese og 
munn. Når man får til å puste med magen, lag en s når luften slippes ut 
gjennom munnen. Forsøk å få denne s-en til å vare lengst mulig. For å 
få til dette må man jobbe med å holde pusten tilbake. Kjenn hvordan 
magemusklene brukes for å slippe luften sakte og kontrollert ut. Ved å 
øve på dette får man økt kontroll over musklene som man skal bruke 
for å få til lyd. Dess bedre kontroll man har over musklene, dess bedre 
kontroll har man over lyden. 

2. Begynn med et fotballrop med volum på – HEY. Smil med tennene       
    – hold smilet mens haka er slapp – og si HEY. Gjenta HEY, jobb 
oppover i skalaen og kjenn at magen brukes.

Det er viktig å konsentrere seg om å bruke 
magen og forsøke å skape rom i svelget for å 
gi klang til lyden. Hvis man later som man skal 
til å gjespe eller plystre skaper man et rom i 
svelget. Prøv å holde på “gjespefølelsen” mens 
øvelsene under gjøres. 

 Tips!
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Gå så videre til å lage en mer nasal lyd, for å finne denne lyden kan 
man late som man kjører bil øøøøøørn øøøøøøørn. Jobb oppover i 
skalaen med denne nasale lyden også. Bruk volum. 

Deretter kan man lage syte-stemme. Start med et lite hikst av den 
typen man kanskje lager hvis man har vondt i magen og synes synd på 
seg selv og fortsett med iiii. Jobb oppover i skalaen på denne måten. 
Bruk moderat volum. 
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Forsøk til slutt å jobbe oppover i skalaen med luft på stemmen. Gjenta 
uten luft på stemmen. Bruk lavt volum. 

Disse, eller lignende øvelser, er fine å jobbe med i starten av hver øv-
ing og før forestilling, slik at man får repetert teknikken og dermed 
har mest mulig kontroll over pust og stemme. Når man skal fremstille 
en karakter, eller synge, kan man eksperimentere med å bruke fotball-
stemmen, den nasale stemmen, sytestemmen eller den lave stemmen 
med eller uten luft. 
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CEffekter og virkemidler

Effekter kan beskrives som ”eksterne” virkemidler i en revyforestill-
ing. Effektene er med på å prege og forme forestillingen og er gode 
hjelpemidler utenom selve skuespillerne, og det de formidler på 
scenen. Kreativ bruk av for eksempel kostymer, sminke, lys, rekvisita 
og kulisser har en svært positiv virkning på hvordan det endelige re-
sultatet av forestillingen blir.

I en forestiling er det gjerne slik at de ulike sketsjene og innslagene 
foregår på ulike tenkte plasser, skuespillerne er ulike rollefigurer som 
gjør ulike handlinger, og stemningen og budskapet som blir formidlet 
varierer. Bruk av effekter er viktig for å tydeliggjøre slike variasjoner 
i forestillingen for publikum. Det sier oss noe om hvor man befinner 
seg, hva man gjør, hvilken rolle og personlighet man spiller, når på 
døgnet handlingen skjer og hvilken setting aktøren er i.

På denne måten kan man si at effekter gir revyforestillingen et helhetlig 
preg og kan med fordel brukes for å få fram poeng som ikke kommer 
fram i selve teksten. Effekter kan også skape variasjon og spennvidde 
i en oppsetning.  I innslag hvor det ikke framføres noe muntlig, er ef-
fekter ekstra viktig.

Under innøving av revyforestillingen er det avgjørende at en starter 
øvingen med de planlagte effektene så tidlig som mulig og aller helst 
fra første stund på scenen. Det er viktig for skuespillerne at øvingen 
fram mot premiere blir både reell og helhetlig. Derfor bør en ha med 
effektene og dens funksjon fra starten av. Ettersom variert og kreativ
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bruk av effekter ofte er det som tilfører innslaget det ”lille ekstra”, kan 
det godt være at det kommer nye ideer underveis. Det er lurt å prøve 
seg litt frem og skape fullkomne rollefigurer som har akkurat det vesle 
ekstra som behøves for at latteren spres fort blant publikum.

Tenk kreativt i forhold til hva som er mulig å få til ut fra de rammene 
man til enhver tid må forholde seg til. Slike rammer kan være stør-
relsen på scenen og økonomi. Tilpass effektbruken deretter, men la det 
likevel bli kreativt til tusen. På samme tid skal man passe seg for over-
bruk, da dette fort kan bli oppfattet som uoversiktlig og forvirrende 
av publikum. Det er viktig å presisere at publikum til en hver tid skal 
kunne oppfatte hva som skjer på scenen. Likt for all bruk av effekter 
og skaping av variasjon er at en skal tenke kreativt men enkelt. Bruk 
kun det som skal til for å få publikum med på den tankegangen man 
ønsker, det enkle er ofte det beste!
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Tekst
Tekst og tekstskriving er ofte det en starter med når en skal lage et 
innslag, en revy eller en annen form for forestilling. Tekst og den 
muntlige framføringen av den er kanskje det viktigste virkemiddelet 
for å få fram det en vil formidle. Teksten som en har på papiret under 
øving kan i utgangspunktet være svært enkel. Det er framføringen av 
teksten, handlingen og bevegelsene som skaper innslaget. 

I en revyforestilling er det ikke alltid sånn at det er skuespilleren i et 
innslag som har skrevet teksten til innslaget, men det er viktig å pre-
sisere at skuespillerne bør prøve å gjøre den skrevne teksten til sin 
egen. Med det mener en at en sier det som blir naturlig for en å si. 
Det er fullt lovlig å skifte ut ord med andre ord i samme mening (så 
lenge det ikke er ordet i seg selv som er et poeng). Tidlig frigjørelse fra 
manus bør også være et mål under innøving av teksten.

I en revy har en mange innslag med tekst i. Det er viktig å variere 
måten en bruker teksten på, slik at forestillingen ikke blir ensformig.

Forslag til praktisk og kreativ bruk av tekst
1. Ved å bruke ulike sjangrer varierer en måten en formidler og bruker 
tekst på. En forestilling kan inneholde både sanger, monologer, dikt, 
rap, dialoger mellom to og flere osv. 

2. Tekster kan være svært så ulike ut i fra hva som skal formidles. De 
kan være glade, triste, inneholde ulike dialekter, være samfunnskristiske, 
inneholde budskap, men også rett og slett være uten særlig mål og 
mening. Ved å variere tekstene på ulike måter, oppnår en ulike former 
for praktisk bruk av tekst, og man skaper en større spennvidde i hele 
forstillingens innhold. 

Musikk
Musikk skaper uten tvil god stemning og er en viktig del av en revy-
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forestilling. Musikk har evne til å fenge og er dermed et enkelt 
virkemiddel for å få publikum i rett revystemning. Dersom en er så 
heldig at en har sjansen til å ha med eget revyband både under øving 
og under selve revyforestillingen, er dette absolutt noe en bør benytte 
seg av. Om en ikke får tilgang på et helt band, kan man benytte seg av 
personer med et instrument. Sjekk ut om det finnes noen musikalske i 
ditt lokallag som har lyst til å gjøre denne jobben. Et alternativ til ”live” 
musikk er et musikkanlegg eller en cd-spiller.

Forslag til praktisk og variert bruk av musikk
1. Mellom hvert revyinnslag går det alltid litt tid med til sceneskifte. 
Her kan en med fordel bruke pausemusikk for å sikre et oppmerksomt 
publikum og hindre at det oppstår dødtid under sceneskiftene. Musikk 
roer også ned og gir publikum tid til å le ferdig og tenke over hva de 
nettopp har sett. Dersom en har med et eget revyband under forestill-
ingen er det naturlig at de tar seg av denne jobben.

Forslag til praktisk og variert bruk av musikk
1. Mellom hvert revyinnslag går det alltid litt tid med til sceneskifte. 
Her kan en med fordel bruke pausemusikk for og sikre et oppmerk-
somt publikum og hindre at det oppstår dødtid under sceneskiftene. 
Musikk roer også ned og gir publikum tid til å le ferdig og tenke over 
hva de nettopp har sett. Dersom en har med et eget revyband under 
forestillingen er det naturlig at de tar seg av denne jobben.

2. I en revyforestilling bør en som tidligere nevnt ha med en del sang-
nummer.  Et sangnummer kan være så mangt, og en kan variere antall 
sangere. Det kan være kor, duetter osv. Når en skal bestemme hvilken 
melodi sangen skal gå på, velg kjente og kjære toner som folk flest 
kjenner. Det kan til og med skape litt allsangstemning blant publikum!

3. Lag artige dansenummer til forestillingen. Hvis man har sjansen til 
det, kan man bruke en koreograf  til å få på plass de rette trinnene. El-
lers kommer man langt ved å gå sammen en gjeng og prøve og feile litt. 
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Musikk hører naturligvis med og slike innslag får virkelig i gang 
rockefoten på publikum, særlig med noen gode gamle schlagere. Også 
her skal en velge melodi med omhu og det kommer selvsagt an på 
hvilken type dans en skal framføre.

4. Likt for både sang og dans er at en skal velge melodi og musikk ut 
fra tema.

5. Musikk kan brukes kreativt i andre revyinnslag enn sang og dans 
også. Har en for eksempel et dikt med, kan det være greit å framføre 
det med musikk i bakgrunnen. Et og samme revyinnslag kan også 
inneholde en lett blanding av sang, replikker og dans. Her er det bare 
kreativiteten som setter en stopper. I forhold til slike nummer bør en 
tilpasse volum i musikk slik at den ikke overgår den teksten som skal 
framføres, ellers kan en god sketsj fort bli dårlig!

Video og lysbilde
Video og lysbilde er effekter av den litt mer spesielle sorten og som 
kan gi et revyinnslag særpreg. En god bruk av dette vil nok bli husket 
etter endt forestilling.
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Både video og lysbilde er visuelle virkemiddel som kan brukes som 
ekstra illustrasjon i et revyinnslag.

Forslag til praktisk og kreativ bruk av video og lysbilde
1. Om et revynummer er fortellende kan lysbilder gi publikum mer 
innblikk i hva fortellingen går ut på. Ta artige bilder på forhånd som 
kan brukes i forbindelse med tekstframførelsen i innslaget. Det gjør 
seg på scenen og er lett å få til.

2. Hvem har sagt at et revyinnslag må ha virkelige folk på scenen 
hele tiden? Hva med  å lage en video på forhånd og la den være et 
revyinnslag? Det passer perfekt for den som kanskje er litt publikums-
sky. Fungerer også som et type pauseinnslag, hvis man for 
eksempel trenger tid til å rigge scenen.

Sminke
Teatersminke er artig og kan forvandle en til hvilken som helst rolle-
figur. I tillegg er sminke med på å tydeliggjøre ansiktet til skuespilleren. 
For publikum som sitter i en mørk sal og ser på en sterkt lyslagt scene, 
kan et usminket ansikt bli anonymt og kjedelig. Med sminke på får en 
tydeliggjort ansiktstrekkene og det gir skuespilleren friske farger. Pub-
likum vil da tydelig kunne se ansiktene på scenekanten. I tillegg kan en 
trylle med sminke og gjøre skuespillerne om til det motsatte kjønn, til 
en eldre versjon og til og med til vesener fra dyreverdenen og andre 
verdener!

Forslag til praktisk og kreativ bruk av sminke
1. Sminking kan i utgangspunktet gjøres enkelt, og krever heller ingen 
spesiell opplæring. Men om en ønsker det, kan et sminkekurs gi mange 
gode tips til hvordan en skal sminke og lage ulike karakterer. Et alter-
nativ til sminkekurs er illustrerende sminkebøker. De er som oftest 
lette å forstå og har gode forklaringer på framgangsmåte.
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2. Revygruppa må vurdere behovet for å skaffe en egen sminkør til 
å ha ansvar for sminkejobben under forestillingen. Sjekk ut om det 
finnes noen i ditt lokallag som allerede har litt kunnskap om 
teatersminke. Det kan være lurt at sminkøren også er med under de 
siste øvingene før premieren, for å få overblikk over hvor lang tid man 
har til for eksempel omsminking. Husk på at det tar litt tid å gjøre en 
fjollette dame om til en gammel mann.

3. Alle som skal stå på scenekanten bør forhåndssminkes med grunn-
sminke. Med grunnsminke mener en sminke som en bruker til basis, 
uansett hvilken rollefigur en skal forestille. Grunnsminken kan bestå 
av forskjellige ting, men mest vanlig er en frisk foundation/brunkrem, 
rouge på kinnbena, markerte øyer med eyeliner, mascara og markerte 
øyebryn. I tillegg kan en markere linjene i ansiktet med en litt brun-
aktig eyeliner dersom en ønsker enda mer tydeliggjøring. Grunn-
sminken brukes under hele forestillingen. Det er kun når en skal være 
rollefigurer som krever ekstra sminke man trenger å legge mer.

4. Eksempler på rollefigurer som krever ekstra sminke: 
• Dame som skal forestille mann og omvendt. 
• Unge skuespillere som skal forestille eldre mennesker. 
• Rollefigurer som man vil fremheve utseende og personlighet ekstra     
  godt på, for eksempel machomann. 
• Rollefigurer som har ekstra særpreg og trenger sminke deretter, for    
  eksempel rocka gammel dame, hippie, dyr osv.
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Lys
Lys blir først og fremst brukt til å lyse opp scenen som revyfore-
stillingen foregår på. For publikum har det mye å si at scenen er godt 
opplyst og at det rundt scenen er mørkt. På de fleste scener er det  
montert scenelys. Om en ønsker ekstra lys kan en bruke en lyskaster 
i taket. Dersom man legger opp til å bruke lyseffekter i forestillingen 
kan det være greit med egen lysansvarlig.

Forslag til praktisk og kreativ bruk av lys
1. Lys kan enkelt brukes til å markere begynnelsen og slutten av et 
revyinnslag. Dette virkemiddelet brukes enkelt med å lyse opp scenen 
når innslaget begynner, og mørklegge scenen når innslaget er slutt.

2. I en revyforestilling kan det ofte være slik at handlingen foregår på 
ulike tider av døgnet. For å synliggjøre slike variasjoner kan en bruke 
lys og markere for eksempel at det er dag, natt eller skumring.

3. Man kan bruke lys til å fremheve det en vil at publikum skal ha 
fokus på, for eksempel ved å sentrere lyset inn på kun ansiktet på 
skuespilleren, dersom det er det fokuset man ønsker. 
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4. Dersom en har innslag med handlinger på ulike plasser på scenen er 
lys nyttig. Med det kan en dele scenen i to; en mørk del og en lys del. 
Lyset følger handlingen slik at det er lys på den delen det skjer noe og 
omvendt. For best effekt bør en fryse skuespillerne (ingen bevegelse) i 
den mørke delen av scenen.

5. Forskjellige farger på lyset kan også være et godt virkemiddel,  for 
eksempel blått lys for å få frem kulde, eller gult lys for å få frem varme.

Lyd og røyk
Lyd og røyk skaper spenning og en forventning om at noe skal skje. 
I samband med dramatiske scener har både lyd og røyk gunstig effekt 
for å få publikum i riktig stemning. Røyk er en forholdsvis spesiell 
effekt som kan være vanskelig å bruke. Lyd kan man derimot bruke 
i så enkle situasjoner som at en telefon ringer. På den måten kan en 
si at lyd er med på å illustrere det en ikke ser på scenen, men som 
rollefiguren opplever. Har man tilgang på et keyboard er det mulig 
til å få fram alle slags lyder med det. Mikrofon kan også være et godt 
hjelpemiddel. En del lyder kan man også få spilt inn, slik at en lydmann 
styrer når de skal brukes.

Kostymer
Kostymer er kanskje den enkleste og viktigste effekten som brukes for 
å vise hvem rollefiguren er. Klær og dets tilbehør sier som oftest alt om 
hvem personen er. Kostymer setter et kraftig preg på rollefiguren og 
synliggjør på den måten personlighet og hvem rollefiguren forestiller. 
Med kostymer på blir det også mye lettere å leve seg inn i rollen en skal 
spille, da en på sett og vis ikke er seg selv lenger. Kostymer er dessuten 
veldig artig, og en kan skape de råeste og rareste rollefigurer. Sørg for å 
ha rikelig utvalg med klær og annet tilbehør til oppkledning av
rollefigurene.
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Forslag til praktisk og variert bruk av kostymer
1. Sprelske og rå kostymer er morsomt og artig i seg selv, og vil mest 
sannsynlig vekke latter blant publikum. Et tips kan derfor være å ha 
noen rollefigurer med slikt kostyme i et eller flere innslag. Bruk orgi-
nale klær og tilbehør som publikum ikke venter å se. Ikke vær redd for 
å sjokkere!

2. Å være lettkledd/dristig kledd på en scene er en utfordring for 
skuespillerne. På den andre siden slår det aldri feil hos publikum å 
spille på kropp. Husk at det ikke nødvendigvis må være de mest 
modellaktige kroppene som viser hud...
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3. Særegne personligheter trenger som nevnt tidligere ekstra med ko-
stymer. Her kan man med fordel overdrive kostymebruken for å 
virkelig markere rollefiguren. Slike figurer kan for eksempel være 
fjortis, fin dame, eldre mennesker, dristige figurer, beskjedne og bygde-
orginaler.

4. En huskeregel innen kostymer og bruk av farger er at sterke farger 
tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn nøytrale farger. Dette kan 
brukes når det er snakk om sterke personligheter som skal ta mye plass 
på scenen i forhold til nøytrale og kanskje mer tilbakeholdne roller.

Kulisser
Kulisser skaper en ramme rundt scenen, og denne rammen må skue-
spillerne forholde seg og sine handlinger til. Det er kulissene som 
rommer scenen, og markerer da hva som er innenfor og utenfor. De 
kan også være med på å gi publikum hint om hvor handlingen skjer og 
i hvilken setting man er.

Forslag til praktisk og kreativ bruk av kulisser
1. Scenetepper rundt scenen er kanskje den enkleste formen for 
kulisser. En oppnår da å fysisk skille scenen fra rommet bak. Det kan 
være lurt å ha åpninger i hvert hjørne av scenen slik at skuespillerne 
lett kommer ut og inn av scenen.

2. En annen type kulisse kan være en bakgrunn på scenen i form av en 
vegg eller liknende. Med litt motiv og farge på blir dette også fint å se 
på. Om det passer kan en godt bruke denne type kulisse gjennom hele 
forestillingen.

3. I innslag med behov for å dele scenen i to kan skillevegger benyttes. 
Lag kulissen i et lett materiale, slik at den fort kan forflyttes dit den 
skal. Slike skillevegger er fine til å markere handlingen med og få publi-
kum til å fange den opp. 
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4. En bør avgrense antall kulisser så sant det lar seg gjøre. På rom-
met bak scenen er det ofte trangt om plassen og store kulisser vil fort 
ta mye rom. Lag heller kulisser som har flere funksjoner og som kan 
brukes i ulike innslag. Husk at lys kan være en kulisse i seg selv.

Rekvisitter
Rekvisitter kan være så mangt. Alt fra en stol til en liten kaffekanne. 
Rekvisitter kan beskrives som små ting man bruker i revynummeret for 
å synliggjøre de handlingene man gjør. De er rett og slett et hjelpe-
middel som gjør handlingene mer realistiske. 

Det en skal huske på når det gjelder rekvisitter er å være bevisst i 
bruken av de. Bruk kun det mest nødvendige, da det motsatte fort vil
bli rotete og forvirrende for publikum. Tenk tidlig gjennom hva som 
behøves av rekvisitter i de ulike revynummerene. Dette er for å få over-
sikt over hva som må skaffes, lages og eventuelt kjøpes. 

Forslag til praktisk og kreativ bruk av rekvisitter
1. Det er veldig praktisk å bruke de ulike rekvisittene i flere innslag. 
dette sparer både tid og penger. Bakrommet/plassen bak scena vil 
også bli romsligere med slik gjenbruk.
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2. Som med mange andre ting innen revy og revyøving, bør en ha 
med rekvisitter på scenen tidlig i innøvingen. Dette er viktig for å få 
øvd inn de rette bevegelsene og handlingene. Et eksempel kan være 
at en skuespiller skal sitte ved et bord og drikke kaffe. Handlingen vil 
selvsagt bli mye lettere om en faktisk har en stol å sitte på og en kopp å 
drikke av. Øvingen blir med andre ord mer realistisk.

3. Kreativitet og oppfinnsomhet kan lønne seg når en skal finne 
rekvisitter. Finn gjerne opp ting som ingen har sett før og som har 
sjokkerende funksjoner.

4. Statister i form av mennesker kan brukes til rekvisitter. For eksempel 
som et tre, stumtjener, stol eller dør. Statister kan og ha en håndlan-
gende effekt, og bringe rekvisitter ut og inn av  scenen under selve 
innslaget.

5. Dersom en planlegger å bruke mye rekvisitter under forestillingen 
kan det lønne seg med en scenearbeider. Denne vil da ha ansvar for 
alle rekvisittene, når de ulike skal brukes på scenen og hvor de 
ligger lagret bak scenen. Det kan være lurt å lage en liste med oversikt 
over hvilke rekvisitter som brukes i de ulike innslagene. Det går også 
an å lage et slags nummereringssystem eller lignende – det viktigste er å 
ha god oversikt!

Helhet under forestillingen
Det er visse ting en bør tenke gjennom på forhånd når det gjelder å 
skape en helhetlig ramme rundt forestillingen. Nedenunder er en liste 
som kan diskuteres igjennom for å finne ut hvorvidt en ønsker ha med 
de ulike tingene eller ikke.

Velkomst
Skal man ha en type “velkomstkomite”, for eksempel et par stykker 
som er utkledd etter tema ved inngangen? Noe som gir en liten teaser
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som er utkledd etter tema ved inngangen? Noe som gir en liten teaser 
på hva man kan vente seg. Se også i sammenheng med salg av billetter 
og utdeling/salg av program. 

Praktiske opplysninger
Det er som regel nødvendig med noen praktiske oppplysninger, for ek-
sempel om en eventuell pause, om det er lov å ta bilder osv. Skal dette 
opplyses om i et program, på plakat eller muntlig ved forestillingens 
start?

Program
Har man mulighet til å lage et program, kan det være en fordel. Her 
kan man sette inn nødvendige opplysninger, informasjon om innslag 
og skuespillere, en hilsen fra revysjefen, annonser fra sponsorer etc.

Pause under forestillingen
Hvis det er en helaftens forestilling, kan det være en stor fordel med 
pause midtveis. Da slipper man mye dotrafikk under forestillingen, 
man kan øke kiosksalg og salg av eventuelle effekter, og man kan få tid 
til å rigge hvis man har en omfattende sketsj.

Vurder også om man skal ha pausemusikk, eller eventuelt andre innslag 
i pausen.

Dekorering
Ved å dekorere noe av lokalet i samsvar med navnet, et eventuelt tema 
eller noe som er spesielt for arrangøren av revyen eller lignende, kan 
man skape en god helhetlig effekt, og gjøre publikumsopplevelsen 
større. For eksempel om revyen heter “I pose og sekk”, kan man 
dekorere med nettopp det – i ulike varianter. Kanskje til og med ha en 
posesuppestasjon og sekkeløp i pausen.  

Plassering av de ulike revyinnslaga
Når man setter sammen revyen til en helhet, er det essensielt at man
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tenker på hvilken rekkefølge innslagene kommer i. For det første er det 
viktig at man tenker på at selve forestillingen skal ha en stigning, det vil 
si at før pause og helt til slutt, bør du ha de beste innslagene. Men tenk 
også på at du skal fange publikum fra starten av! 

Videre må det vurderes i forhold til hvor tidkrevende det er å rigge, 
ingen liker å vente! Hvem som er med i hvilke innslag, og hvor lang tid 
man eventuelt bruker på å skifte. Tenk også på å blande innslagene, slik 
at det blir en fin miks av lange og korte innslag, forskjellige sjangre og 
humor.

Lengde på forestillingen
En forestilling må være slik at publikum føler at de får nok valuta for 
billetten, men samtidig at de ikke føler at det drar ut. Det er derfor 
viktig at timingen er god og at innslagene er bra gjennomført, og da 
kan man gjerne holde på 1,5 til 2 timer. For eksempel tre kvarter med 
revy, en halv time pause, deretter tre kvarter med forestilling igjen. 
Dette må man føle seg frem på, og finne ut hva som fungerer best, stol 
på magefølelsen!

Etter forestillingen
Hvis man ønsker er det naturlivis mulig å arrangere andre ting i 
sammenheng med forestillingen. For eksempel kan man ha 
premierefest, temafest eller dans på lokalet. Eller man kan arrangere 
rebusløp eller lignende i forkant. 
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Nyttige kontakter og annet lurt!

Norges Bygdeungdomslag
www.nbu.no 

4H Norge
www.4h.no

Noregs Ungdomslag
www.ungdomslag.no

Norsk Frilynt Ungdomsforbund
www.frilynt.no

Norsk Teaterråd
www.teater.no

Norges Danseforbund
www.danseforbundet.no

Norsk Revyfaglig Senter
www.revy.no

Norsk Amatørteaterforbund
www.natf.no

Hålogaland Amatørteaterselskap
www.hats.no 

Andre nettsteder
www.improvisasjon.no
www.teaternett.no
www.scenekunst.no
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