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1. – 2. trinn: Teater – Fortellerkunst 
 

Den oransje kloden  
En fortellerforestilling med eventyr og fantasifortellinger.  
 
På scenen står en stor glitrende oransje fantasiklode. Den har hemmelige rom der det skjuler 
seg små skatter av fortellinger og rare ting. 
 
En fortellerforestilling med Marianne Stenerud. 
For 1. og 2. trinn. 
Varighet ca 40 minutter. 
 

Om utøver  
Marianne Stenerud er en erfaren, lyttende og kreativ 
fortellerkunstner. Hennes spesialitet er oppsetninger for barn. 
Hun er fortellerkunstner på heltid og har i mer enn et tiår 
gjennomført mange forestillinger og turneer for barnehager, 
skoler og familier. Hun opptrer i ulike konstellasjoner, ofte alene 
med fortellingene, men også i samarbeid med filosofer, musikere, 
hele symfoniorkestre eller andre fortellere. Hun har også de siste 
årene satt opp forestillinger med flerspråklig fortellinger. Her 
arbeider Marianne med ulike samarbeidspartnere, og sammen 
har de har blant annet satt opp norsk/polske, norsk/arabiske, 
norsk/somaliske og norsk/tigrinjanske forestillinger. 
På vestlandet forteller hun på ulike kulturarenaer som for 

eksempel Stavanger Konserthus, Sølvberget Kulturhus, Tou Scene, Sandnes Kulturhus og 
Barnas Kulturhus i Bergen. Marianne turnerer også jevnlig med Den Kulturelle Skolesekken, 
Den Kulturelle Bæremeisen , Folkeakademiet og Bokbåten. Prosjektene hennes er støttet av 
blant andre Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Norsk forfattersentrum, Rogaland 
Fylkeskommune og Stavanger, Sandnes, Gjesdal og Randaberg kommune. 
Kontakt: Marianne Stenerud, 98 44 22 80, mariannestenerud@gmail.com  
 
Turneplan: uke 48 

Skole: Dato: 1.trinn 2.trinn 

Oltedal Mandag 25. nov 09.10 (begge trinn) 

Dirdal Mandag 25. nov 12.20 (begge trinn) 

Bærland Tirsdag 26. nov 08.30 09.40 

Solås   Onsdag 27. nov 08.20 09.30 

Ålgård   Torsdag 28. nov 08.30 09.40 

 
 

Lykke til med gjennomføringen og god fornøyelse! 
Mvh DKS kommunekontakt i Gjesdal: Ingvild Arnevik Aadnøy, 47 86 49 59, kulturskolen@gjesdal.kommune.no 

 

Tips: 
Jobbe videre med 
kompetansemål etter 2. 
årstrinn i norsk: 
- Samtale om hvordan valg 
av ord, stemmebruk og 
intonasjon skaper mening. 
- Samtale om personer og 
handling i eventyr og 
fortellinger. 
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