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Fra 

Agderposten onsdag 9.oktober 2013 

FORTELLER-TEATERET: 

Hva skriver 

de hjem om? 
 

ANBEFALES FORDI: 

 Det er en flott forestilling. 

 Temaet menneskerettigheter er knyttet 

til alle deler av læreplanverket. 

 Åpner øyne for at slavehandel skjer i 

dag. 

 Elevene vil alltid huske dette! 
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Hva gjør DIN skole for å dekke temaet MENNESKERETTIGHETER? 

Nå har dere en gyllen sjanse til å engasjere elevene via 

fortellerforestillingen ” ”Hva skriver de hjem om”. 

 

 

NOEN FORSLAG TIL TILLEGGSTOFF: 

 
Norsk ungdom møter syere som produserer moteklær i Kambodja:  

”Prisen for billig mote” 
http://www.aftenposten.no/webtv/serier-og-programmer/sweatshop/SWEATSHOP-ep-5---Hva-

slags-liv-er-dette-7544788.html?paging&section 

 

Slavehandel skjedde bare på 1700-tallet? Slaveri i dag 
http://www.youtube.com 

 

http://www.aftenposten.no/webtv/serier-og-programmer/sweatshop/SWEATSHOP-ep-5---Hva-slags-liv-er-dette-7544788.html?paging&section
http://www.aftenposten.no/webtv/serier-og-programmer/sweatshop/SWEATSHOP-ep-5---Hva-slags-liv-er-dette-7544788.html?paging&section
http://www.youtube.com/
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«Hva skriver de hjem om»?  
En forestilling om menneskehandel,  

basert på historier fra virkeligheten. 

 

”I en landsby helt nord i Thailand ligger det tekstilfabrikker med høye 
strømførende gjerder og låste porter. Unge jenter og gutter vader over 
elva som skiller Burma og Thailand, skjult av natta, for å bli låst inne som 
slavearbeidere i fabrikkene – fordi alt er bedre enn Burma, som også 
kalles ‘verdens verste diktatur’.  

 

Hver måned kom det brev til bestemor og barna i landsbyen i Nigeria, fra 
tanten i Europa. I brevet var det penger og fortellinger om alt det fine i 
nord. Bestemor kalte tanten «velsignelsen». En dag kom det brev fra 
tante, hun var klar for å ta i mot Dola.”   

 

Stykket fremføres av Fortellerteateret med Beathe Frostad og Sara 
Birgitte Øfsti i samarbeid med Landing AS. Sara Birgitte Øfsti og Beathe 
Frostad er begge blant de beste profesjonelle fortellerne i Norge med 
lengst erfaring i å formidle dramatiske historier for voksne, ungdom og 
barn. De har begge utdanning innen fortellerkunst, drama og teater og 
dramaturgi. 

Forestillingene er støttet av: Spenn/Kunstløftet, Norsk kulturråd, Fond for 

utøvende kunstnere og Eckbos legater. 

http://hvaskriverde.no/  

https://www.facebook.com/#!/pages/Hva-skriver-de-hjem-om/199313953443985?fref=ts 

Kommentar fra rektor  
på Vadsø videregående skole,  
Gunnar Aronsen 
Hei Sara og Beate! 
Tusen takk for den flotte og gripende forestillingen 
dere hadde hos oss. “Hva skriver de hjem om” 
appelerte helt klart til våre elever- noe jeg har fått 
mange tilbakemeldinger på. 
Innholdet i forestillingen er brennaktuelt og vekker en 
del følelser og tanker i oss alle. 
 
PS: Skuespillerprestasjonene var utmerket 

 

  

http://hvaskriverde.no/
https://www.facebook.com/#!/pages/Hva-skriver-de-hjem-om/199313953443985?fref=ts
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Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Arendal-

Grimstad soroptimistklubb: 

Eva Wiksen Næser 93867612, 

Wenche Norgaard 90753775 

eller Guro Bulien 95120577 


