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GRUNNLOVSJUBILEET PÅ TOU SCENE 
 
 
 
Oppvarming til Klimafestivalen §112 
Tou Scene, 14.-16. oktober 2014 
Tou Scene markerer Grunnlovsjubileet med utgangspunkt i §112 og 
Norges rolle i de globale klimautfordringene. Det blir en tre dager lang 
markering. Første dag er viet oljeavhengighet og klimakrise, de to neste  
med fokus på mat og helse. Det blir også forestillinger og debatter. Fagdel 
og forestilling kan oppleves hver for seg.  
 
TIRS 14 OKT DØRENE ÅPNER KL 1700 ARRANGEMENT STARTER KL 
1730 GRATIS 
FILMVISNING  
KL 1715 GRATIS 
 “There once was an island” 
What if you had to leave your home forever? Takuu, a tiny atoll in Papua 
New Guinea, contains the last Polynesian culture of its kind. Facing 
escalating climate-related impacts, including a terrifying flood, community 
members Teloo, Endar, and Satty, take us on an intimate journey to the 
core of their lives and dreams.  
 
FORESTILLING 
KL 1830 KR 140/90 
Erikk McKenzie: “Stemmebånd”. 
I soloforestillingen “Stemmebånd” undersøker Erikk McKenzie hvordan vår 
forståelse av tid påvirker våre narrative virkeligheter. Lydbånd avspiller 
stemmer i den kollektive historien om Norge - hvor ikke-fornybare 
naturressurser, den oljesmurte økonomien, idealet om det bærekraftige 
samfunnet og rapportene fra FNs klimapanel møtes i en floke av tid. 
 
KL 1930 GRATIS 
Debatt: “Oljeavhengighet og klimakrise” 
Olje- og gasseventyret har hatt enorm betydning for den norske 
velstanden, og ved politisk styring skal inntektene sikres også for 
framtidige generasjoner. På bakgrunn av de siste rapportene fra FNs 
Klimapanel om global oppvarming som følge av stigende CO2-utslipp, 
samt økonomers advarsler om at fossilindustrien kan bli akterutseilt, har 
spørsmålet reist seg om det er i våre barns interesse at virksomheten 
fortsetter for fullt, med økte konsesjoner og høyt investeringsnivå - eller 
om det er industrien og byråkratiet som er på autopilot. Hvilke midler 
finnes for å styre utviklingen mot reell bærekraft, og hvilke hindringer må 
vi gjennom? 
Hver innleder får 10 min til disposisjon. Til slutt åpnes det for spørsmål og 
kommentarer fra salen. Debatten avsluttes senest 21:00. 
 
DELTAKERE: 
Mari Gjengedal 
Hvorfor trenger Norge et Framtidsombud? 
Mari Gjengdal er leder i Spire, som er Utviklingsfondets 
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ungdomsorganisasjon. Spire jobber for en rettferdig og 
bærekraftig fordeling av verdens ressurser, med fokus 
på miljø, matsikkerhet og internasjonal handel. 
 
Morten Tønnessen 
Etiske problemstillinger i forholdet mellom forskningsmiljøer, næringsliv 
og politikere i omleggingen til lavutslippssamfunnet. 
Morten Tønnessen er førsteamanuensis i filosofi ved UiS, og aktiv i 
Concerned Scientists Norway. 
 
Klaus Mohn 
Økonomisk risiko knyttet til investeringer i olje- og gassindustrien. 
Klaus Mohn er professor i petroleumsøkonomi, Handelshøgskolen ved UiS, 
tidl sjeføkonom i Statoil. 
 
Frede Cappelen 
Må endringene skje i samarbeid med, eller på tross av industrien? 
Hvordan kan vi utvikle arbeidsplasser tilpasset et lavkarbon-samfunn? 
Frede Cappelen er tidl. miljørådgiver i Statoil og tidl. statssekretær i 
Miljøverndepartementet, og driver firmaet Climate Change. 
 
Otto Bjelland 
Hva vil det kreve av oss å legge om til et nullutslippssamfunn? Fokus på 
bla.a satsning på på nasjonal og lokal sjøberging, samt hvilke utfordringer 
og muligheter det vil medføre. 
Otto Bjelland er aktiv i Besteforeldrenes Klimaaksjon. 
Terapeut, naturmedisiner, Cand.Polit. med sosiologi som spesiale. 
 
 
FAG 
ONS 15 OKT DØRENE ÅPNER KL 1730 FAGDAG STARTER KL 1800 GRATIS 
INNGANG 
MATENS PÅVIRKNING/ HELSENS UTVIKLING 
Vi her invitert inn fagpersoner fra ulike arenaer og med ulik bakgrunn til å 
snakke om matproduksjon, matsikkerhet, mat og helse. Det åpnes for 
spørsmål, kommentarer og eventuell debatt til slutt. 
 
DELTAKERE: 
Otto Bjelland  
Terapeut, naturmedisiner, Cand.Polit. med sosiologi som spesiale. Otto  
fokuserer på giftinnholdet og næringsfattigdommen i industrimaten og 
hvordan toksiner og mangel på vitalstoff i maten er årsak til sykdom.  
 
Gabriele Brennhaugen 
Foredraget vil vise hva som kjennetegner økologisk matproduksjon, og gi 
noen råd om hvilke valg vi som forbrukere kan gjøre for en mer 
bærekraftig framtid. 
Gabriele er styreleder i Oikos Rogaland, er prosjektleder for økologisk mat 
og miljørådgiver i Stavanger kommune, samt flere andre engasjement i 
ulike organisasjoner. 
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Margit Vea 
Margit tar opp tema rundt maten vi gir barna våre. Hun 
mener at maten vi gir barna våre må være uten 
kjemiske sprøytemidler. En sunn kropp og en sunn sjel 
krever et næringsrikt og variert kosthold og bør helst 
bestå av rene lokale råvarer. En barnekropp er et eget  økosystem som 
må behandles med respekt.  
 
Margit Vea er selvstendig næringsdrivende og driver firmaet; Margit Vea 
AS (www.margitvea.no) som formidler kunnskap om sunn og næringsrik 
mat via kurs, foredrag, barnematkurs. Hun er utdannet faglærer i 
ernæring, helse og miljøfag.  
 
Mari Gjengedal 
Mari, leder for undomsorganisasjonene Spire, bidrar også denne kvelden 
da med fokus på matsikkerhet. 
 
SCENEKUNST 
ONS 15 OKT DØRENE ÅPNER KL 2000 FORESTILLING KL 2030 KR 140/ 90 
SPRING 
Coma dance and performance company bestående av Cesilie Kverneland, 
John Derek Bishop, Stian Robberstad og Katrine Lilleland. 
Respektfull håndtering av- og samarbeid med naturen ligger som 
grunntanke i forestillingen, inspirert av temaene i fagdagen som 
arrangeres i forkant samme dag. 
 
Norges Grunnlov § 112: 
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal 
disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne 
rett også for etterslekten. 
 
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om 
virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan 
ivareta den rett de har etter foregående ledd. 
 
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse 
grunnsetninger. 
 
Klimafestivalen §112: 
http://www.norskklimanettverk.no/prosjekter/klimafestivalen-112 
 
Initiativtakere til arrangementet: 
- Tou Scene ved programleder Katrine Lilleland. 
- Erikk McKenzie, scenekunstner tilknyttet Concerned Artists Norway. 
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TORS 16 OKT KL 1700 
VERDENS MATVAREDAG 
Parade og appell på Arenageren. 
I regi av Margit Vea, Tou Scene er medarrangør.  
Mer info kommer. 
Stikkord for tema vil blant annet være :  
Frihet til å velge det beste. 
Kunnskap om mat gir forbrukermakt. 
Naturlig mat - den beste start. 
Naturlig mat - den beste smak. 
 
TORS 16 OKT DØRENE ÅPNER KL 1730 FORESTILLING 1800 KR 140/ 90 
SPRING 
Coma dance and performance company bestående av Cesilie Kverneland, 
John Derek Bishop, Stian Robberstad og Katrine Lilleland. 
Respektfull håndtering av- og samarbeid med naturen ligger som 
grunntanke i forestillingen, inspirert av temaene i fagdagen som 
arrangeres i forkant samme dag. 
 
 
HISTORIE 
MAN 20 OKT DØRENE ÅPNER KL 1800 ARRANGEMENT STARTER KL 1830 
GRATIS 
LOKALHISTORISK AFTEN 
Gunnar Roalkvam gir en varm innføring i Østre bydels historie. Alle er 
velkomne! 
 
 
SCENEKUNST 
ONS 22 OKT, TORS 23 OKT, FRE 24 OKT, LØR 25 OKT OG SØN 26 OKT  
DØRENE ÅPNER KL 1830 FORESTILLING KL 1900 KR 270/ 150 
STATSTEATERET  
1814- En western fra vidda 
1814 har hendt, og vi er mer eller mindre herrer i eget hus. Etter at 
danskene har styrt sjappa i århundrer står vi der trygt på ustø bein. Fra 
Lindesnes i sør til, – ja, der har vi det; Finmarken, denne endeløse 
prærien, med all sin råskap og hedenskap. Med alle disse innfødte, ville 
lappene som står i veien for fremskrittet og vår nasjon. Heldigvis hadde vi 
en solid kontingent barske, kjekke cowboys som visste å håndtere den 
slags indianere. ”What happens on Vidda, stays on Vidda”. 
Med: Cato Skimten Storengen, Kim Sørensen, Gard B. Eidsvold, Per 
Kjerstad og Egil Keskitalo. 
Regi: Yngve Sundvor. 
Manus: Yngve Sundvor i samarbeid med Statsteatret. 
Dramaturg: Morten Kjerstad. 
Arr: Tou Scene. 
 
 
KONSERTER UNDER GRUNNLOVSJUBILEET: 
17. oktober, kl. 22.00 Bill. 150/200: I Was A King 
24. oktober, kl. 22.00 Bill. 165/215: Emilie Nicolas 
25. oktober, kl. 22.00 Bill. 150/190: Hvitmalt Gjerde 
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Støttet av Stavanger Kommune. 
ARR: TOU SCENE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


