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��FRAM-PROSJEKTET

Hvordan er det å 
være ung i dag og 
falle utenfor samfun-
nets A4-rammer? Et 
nytt prosjekt skal gi 
stemme til ungdom-
mer som faller utenfor.  

Lisbet Bekkeli Amundsen
97 47 94 24 
lisbet@raumnes.no

Manuset er ennå ikke skrevet, og 
formen på forestillingen er ikke 
lagt. Dette skal gjøres i samarbeid 
med ungdommene som skal delta 
i dette prosjektet. I første omgang 
inviteres ungdom mellom 16 og 
26 år som ikke er på skolen eller  
i jobb til å melde seg på.    

– Vi har fått midler til å sette 
opp en forestilling med 
ungdommer og unge voksne 
utenfor utdanning og arbeid. Vi 
tar utgangspunkt i en gruppe 
ungdommers perspektiver på 
hverdagen sin, ungdomstida og 
samfunnet vårt, og vi gleder oss 

til å vise hva de kan. Vi ser fram 
til å gi lyd til stemmer som ikke 
alltid blir hørt og skape plass i 
hverdagen for nye historier fra et 
annet ståsted, sier Christiane Lier 
Dahl, leder for FRAM i avdeling 
fritid og forebygging i Nes 
kommune.

Et bra prosjekt
Hun skal lede prosjektet sammen 
med Kjerstin Taranrød som er 
lektor i drama. 

– Vi tror dette blir et bra 
prosjekt å være med på. Man 
trenger ikke å ha sceneerfaring, 
og det krever ingen forkunnskap. 
Vi ønsker å ha med unge som 
opplever å stå litt på utsiden av 
det de store massene gjør, noe vi 
tror er veldig tøft i 2017. 
Gjennom prosjektet håper vi 
deltakerne blir litt bedre kjent 
med seg selv, og forestillingen vil 
vise samfunnet hvordan det er å 

være i utenforskap, sier Lier dahl 
og understreker at de unge delta-
kene ikke skal spille rollen som 
seg selv eller utlevere seg selv og 
sitt liv, men formidle sitt syn på 
hverdagen og ungdomstida.  

Forestilling før jul
Hun og Taranrød opplyser at 
forestillingen blir til gjennom tre 
måneder i høst, der de unge 
møtes to ganger i uka for å bli 
kjent med seg selv og de andre, 
utvikle forestillingen og lære seg 
ulike teknikker og kreative 
former for formidling. 

– Kjenner du noen som burde 
være med på dette, kan du tipse 
dem om prosjektet, anbefaler 
Lier Dahl.

Hun forklarer at prosjektet 
har tre overordnede mål. Det skal 
øke de unge deltakernes selvtillit 
og selvfølelse ved bruk av drama 
som metode, de skal lære grunn-

leggende prinsipper for å 
formidle en historie gjennom 
ulike sceniske og dramatiske 
virkemidler og de skal utvikle et 
manus og arbeide fram en fore-
stilling med utgangspunkt i de 
unges historier og erfaringer.   

For ungdom
Kurset passer for ungdom og 
unge voksne mellom 16 og 26 år 
som ønsker å lære noe om formid-
ling, har interesser innenfor 
kunstneriske emner som musikk, 
tekstarbeid, scenekunst, billed-
kunst eller foto. Deltakerne skal 
arbeide for å bli kjent med sine 
egne og hverandres ressurser og 
ta disse i bruk i arbeidet med å 
forme et felles produkt.

– I løpet av kurset vil vi 
gjennom ulike kreative metoder 
jobbe med å hjelpe de unge i å 
formidle og formulere tanker og 
erfaringer fra sine liv gjennom 
ulike kunstneriske uttrykk. 
Metoder og sceniske og drama-
tiske virkemidler vil kunne 
endres etter som utvikling av 
forestillingen går sin gang og 
tilpasses etter gruppas interesser, 
ønsker og behov, sier Lier Dahl, 
og ber interesserte ta kontakt. 

Setter opp forestilling om det å falle utenfor 

Vil ha unge i rampelyset

Vi tror dette blir et bra prosjekt å 
være med på.
CHRISTIANE LIER DAHL, LEDER FRAM

I RAMPELYSET: Gjennom en forestilling i FRAM-prosjektet setter Chrstiane Lier Dahl og Kjerstin Taranrød fokus på ungdom som faller utenfor A4-rammene. Nå ber de ungdom 
melde seg til prosjektet.  Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen  

FAKTA

FRAM
��FRAM arbeider blant ungdom og 

unge voksne i Nes kommune. Tjen-
esten er organisert under avdeling 
fritid og forebygging. FRAM søker å 
øke livskvaliteten og selvfølelsen hos 
unge i Nes som ikke er i arbeid eller 
utdanning.

��Visjon:

�� “Alle ungdommer og unge voksne 
i Nes skal gis en reell mulighet til å 
være i utdanning, jobb eller i men-
ingsfull aktivitet”.

��Målgruppe: 

��Unge i alderen 16–26 år.

��Unge som ikke er i jobb, utdanning 
eller har annet aktivitetstilbud på 
dagtid.

��Unge med psykiske lidelser eller 
som av ulike årsaker har utfordringer 
i hverdagen.


