
NOTATER FRA REGIKURS DEL 1 MED ØYVIND FRØYLAND 

Arbeidsmetodikk for en regissør  
noteret af Jarle Berntsen 

1. Lese manus fra A til Å i fred og ro. Gjerne hjemme med en kopp te, 
skru av mobil. Les hele i ett strekk. Første gjennomlesning er viktig mhp 
alle ideer og tanker som kommer. Vi tenker ubevisst på hvordan ting skal 
sies. Ikke ta valg nå! 
  
2. Personliggjøre. Skriv ned ideene du får. Ukritisk. 
  
3. Svare på de fem spørsmål for hver scene. (Se under). 
  
4. Improvisere. F.eks. scenen før den som er beskrevet i manus, som ikke står noe sted 
men er nødvendig for scenen likevel. Hvor man kommer fra, hva som gjør at du har 
havnet i en spesiell situasjon, osv. 
  
5. Nedbrekk. Beats and units. Hvor starter og stopper en handling. 
  
6. Undertekst. Karakterens egentlige tanker. Noen skriver det i bilder, noen i ord. 
Skrive underteksten, og lære oss den utenatt. Teksten fødes av underteksten. Tekst er 
en uttalt undertekst. Vi kan spille en undertekst, ikke selve teksten. Unngå talerytme. 
Kamera elsker dybde - Hva tenker vi? 
  
7. Tekst-gjennomgang. Italiener - spille scenen fort, uten punktum. 
  
De fem spørsmål 
  
1. Hvor er jeg? 
Hvor foregår scenen? Ute eller inne, da natt, nåtid, fortid, fremtid, tid på året, 
temperatur, kjenner jeg stedet, se føle, lukte. 
  
2. Hva gjør jeg her? 
Hva holder jeg på med? Er jeg på jobb? Er jeg i en spesiell situasjon som krever research 
eller øvelse? F.eks. en rørlegger vet akkurat hvor i verktøykassa verktøyet ligger. 
  
3. Hvor kommer jeg fra? (Kort og langt perspektiv) 
Har jeg vært inne/ute, gjenskape denne følelsen i scenen av hvor man har vært, dette 
sitter i kroppen. Man har med seg "the life of the character" når scenen begynner. 
  
4. Hvilket forhold har jeg til dette stedet, til de andre personene og de tingene/objektene 
jeg skal befatte meg med? 
Hvordan påvirker stedet meg, personene, tingene jeg har med å gjøre? Har de personlig 
påvirkning på meg må de personliggjøres, få mening, uavhengig om teksten nevner det. 
Det samme med forhold mellom personer, her må det improvisasjoner til rundt f.eks. når 
man møtte en person. 
  
5. Hva er mitt behov? 
Det viktigste av alle fem spørsmålene. Karakterens behov gjennom HELE fortellingen og 
dermed drivkraften i både scenen og historien. 
  
Ofte er ikke karakteren klar over hva som driver ham, men skuespilleren må vite det. Jo 



sterkere behov, jo sterkere konflikt. 
  
Siden behovet er emosjonelt basert, må man gjøre emosjonelle forberedelser. Man 
bruker "sense memory", man tar utgangspunkt i lignende situasjoner fra ens eget liv. 
  
Delmål 
Er en konsekvens av behovet. Hver scene har et delmål. Om behovet er "å bli elsket", 
kan delmålet være å "få ham til å stole på deg" som kan være et steg på veien til å bli 
elsket. 
  
Strategi 
Måten vi oppnår delmålet på. En karakter kan ha flere strategier for å nærme seg målet. 
Han/hun kan ha flere strategier hvis f.eks. en strategi ikke fører fram og kan da bytte i 
løpet av en scene. Vi kan bruke visse handlingsverb som strategi, f.eks. å overbevise, 
overtale, oppmuntre, kreve, sjarmere, advare, true, osv… 
  
Øvelser 
Øyvind gikk igjennom en del øvelser som vi varmet opp med. 
Den ene gikk ut på å legge oss på gulvet, lukke øynene og kjenne på steder hvor 
kroppen berørte gulvet. Så gikk vi over til en forestillingsøvelse hvor vi satt oppreist og 
forestilte oss hva som skjedde utifra hva Øyvind forklarte. F.eks. vi satt på en benk og 
plutselig kom det en fremmed og satte seg ved siden av oss og tok fram en gjenstand 
som han presset til kroppen vår og visket “vær rolig!” 
  
TRE 
Tension Release Exercise er en øvelse som hjelper kroppen og sinnet til å “fordøye” 
inntrykk og opplevelser. Ved en del fysisk øvelser, hvor en av hovedøvelsene er å oppnå 
en slags skjelving, opplevde vi å komme i en rolig og positiv tilstand. 
 
	


