
PROSJEKTBESKRIVELSE
 
  HVEM:   Pianostredet Figurteater

  HVA:    Prosjektet «Sten&brød» som består 
     av 2 teaterforestillinger og opplevelser 
     på Fredriksten Festning
  
  NÅR:    19. - 31.juli 2021
  
  MÅLGRUPPE:  Barn og unge mellom 5 - 13 år

  ORG.NR:   920 843 530
  KONTONR:   9802 31 71759

  KONTAKTINFO:
  Epost:   post@pianostredet.com
  Telefon:   922 91 612

Pianostredet Figurteater har de siste 2 årene gledet store og små med forestillingen 
“Sten og brød”  av Tord Akerbæk, på Fredriksten festning. Til nå har over 1000 personer 
kjøpt billett og sett denne intime forestillingen i Norges eldste bakeri. 



STEN OG BRØD II
Populariteten til forestillingen har vokst i takt med tiden som den har gått. Vi har hørt om 
at barn diskuterer forestillingen seg i mellom på skolen, og i barnehager tegner de 
scener fra fortellingen. Mange har også spurt oss om det vil komme en fortsettelse? 
Frem til nå har det kun blitt besvart med uklarhet. Men nå er vi glade for å kunne fortelle 
at vi jobber med en oppfølger med arbeidstittel: Sten og brød II - en spøkelseshistorie.

Dette blir en oppfølger som ikke er en direkte fortsettelse fra forrige forestilling. Vi er 
fortsatt i bakeriet og skal fortelle en festnings-historie som kunne vært sann, men som 
mest sannsynlig ikke er det. Tenk om veggene kunne tale, hva hadde de ikke da kunne 
fortalt oss om hva de har sett gjennom flere hundre år. Så hos oss skal bakeriet selv få 
fortelle sin historie. Vi hopper nå til en ny tidsepoke som vil gi oss nye karakterer og nye 
forviklinger, men veggene er fortsatt de samme, det bakes nye brød og sammen skal de 
nå fortelle sin historie. 

Alle detaljer rundt historiene er enda ikke på plass, men vi fortsetter samarbeidet med 
den lokale dramatikeren Tord Akerbæk, som skrev «Sten og brød» 
«Sten og brød II - en spøkelseshistorie» kommer til å bli en litt skumlere forestilling enn 
sist, og passer derfor for litt eldre barn. Denne gangen er det nemlig et spøkelse på 
ferde i bakeriet, men hvem som spøker, ja det vet heller ikke vi helt sikkert enda. Men vi 
er sikker på at dette vil bli en fartsfylt forestilling fylt med humor og varme i tillegg til en 
dæsj spenning og en fin aktivitet for hele familien, gjerne i kombinasjon med et besøk 
på Kroa, en rundtur på festningen og kanskje en runde minigolf. 



MILJØ OG GJENBRUK
VI i Pianostredet er opptatt av gjenbruk og miljø, Derfor er alle våre forestillinger laget 
med gjenbruks-prinsippet. Vi får tak i gamle ting som vi bygger om til å bli noe nytt, på 
den måten ønsker vi å vise både barn og voksne at en ikke alltid trenger å kaste ting 
eller kjøpe nytt. For som vi sier i vårt motto; Ikke kast sokker, lag dokker.

TILGJENGELIG FOR ALLE
Vi er interessert i at dette skal være et rimelig kulturtilbud, som sist, og ønsker å kunne 
holde billettprisen på 50 kr pr. pers. På den måten lager vi et lavterskel tilbud, som er 
tilgjengelig for alle. 
Vi kommer til å utvikle publikums opplevelsen ved å trekke inn mer lyd og lys, og har fått 
med oss lyddesigner Therese Næss Diesen på laget, som etter flere år med studier har 
flyttet tilbake til Halden

SOMMEREN 2021
Vi kommer til å spille begge våre forestillinger i sommer 
Sten&brød 1  5. - 10. juli passer best for barn mellom 5 - 10 år og familiene deres. 
Sten&brød 2, 19. - 24. juli. som er litt skumlere, passer best fra 7 år og oppover. 

Forestillingen er korona-vennlig, og det ble laget en detaljert smitteverns-plan for fore-
stillingsperioden sommeren 2020. Denne vil bli iverksatt også i 2021, om korona-situa-
sjonen tilsier det. 

I tillegg er det et tett samarbeid med Kommandanten på Festningen, og både brann-
vern og beredskapsplan er ivaretatt. 



SAMARBEIDSPARTNERE
Som vanlig ønsker vi å samarbeide med lokale serveringssteder, andre kulturaktører og 
andre i nærmiljøet. 
Så langt har vi startet samarbeidsprosess med følgende aktører:

Tosterødberget vgs - Vi ønsker å trykke alle trykksakene våre her og samarbeide om 
uttrykk og markedsføring

Fredriksten Festning / Kommandanten - Vi er i tett dialog med Kommandanten og hans 
stab, både ift bruk av spillelokale, hvordan vise frem festningen til turister og hvordan 
markedsføre Fredriksten festning som reise-destinasjon. 

Fredriksten Kro - Vi ønsker også i år å samarbeide med en av spisestedene på Festnin-
gen, og er derfor i dialog med Kroa. Her ligger det muligheter for både billettsalg, mar-
kedsføring av hverandre og en helt egen «Sten&brød» meny! Mulighetene er mange, og 
både vi og Magne Rekstad har flere idèer og morsomme påfunn! 

Halden historiske samlinger - Sten&Brød startet som et samarbeidsprosjekt mellom 
Pianostredet og HhS, og vi ønsker også i år å samarbeide. Vi bruker begge festningen 
som arena på sommeren, og det er derfor naturlig at vi både samarbeider og hjelper 
hverandre. 

Flere samarbeidspartnere kan inkludere bakerier (salg av brød og/eller boller på spill-
stedet) lokale butikker og tjenesteytere. 


