
Teater Ekko
Vi skaper forestillinger
       i dialog med publikum, 
              - helt uten manus 

Teater Ekko opptrer i mange 
ulike settinger der historier 
kan og vil fortelles. 

Teater Ekko

• konferanser
• seminarer
• arbeidsplasser 
• skoler
• institusjoner
• fester og jubileer
• teaterscener

Kontakt:
Colette Smirou, tlf. 452 77 535 
E-mail: playback@teaterekko.com Playback teater - Du forteller, vi spiller!
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Åpne forestillinger
Fra Caféteatret / Nordic Black Theatre i Oslo 
Teater Ekko holder åpne forestillinger der man 
kan komme alene eller sammen med venner og
kollegaer for å oppleve Playback-teaterets magi.
Vi reiser gjerne rundt og opptrer på forskjellige 
scener.

Ulike aldre og målgrupper
Fra UiO’s barne- og ungdomsfestival 
Vi møter ulike målgrupper og aldre, alt fra barn 
til seniorer. Her er vi på UiO’s barne- og 
ungdomsfestival i 2012, der publikums respons 
var til å ta og føle på. 

Kurs og konferanser
Fra Union Scene i Drammen
Vi opptrer i små og store format, gjerne i 
samspill med konsulenter og andre artister. Her 
speiler vi deltakernes opplevelser på en 
nasjonal konferanse for arbeidsrettet 
rehabilitering. 

Playback teater

I Playback teater gjøres scenen til en levende møteplass der 
erfaringer deles og gjøres synlige. Playback teater knytter an til 
menneskets grunnleggende behov for å fortelle, bli sett og hørt, og 
oppleve fellesskap og tilhørighet. 

Forestillingen ledes av en spillleder som inviterer publikum til å dele 
sine erfaringer fra det virkelige liv. Scenerommet åpnes så for 
aktørenes improvisasjon. Ved innlevelsen og det kreative uttrykket 
på scenen bringes fortellerne nær sin egen opplevelse, og vi 
kjenner oss ofte igjen i hverandres erfaringer. Det skapes 
resonanse mellom de som er til stede – og magi kan oppstå. 

Dette er altså ”teater i øyeblikket”. Musikere skaper stemning til 
historiene mens skuespillerne spiller dem ut på scenen med enkle 
og poetiske virkemidler. Alt skjer gjennom lyttende improvisasjon. 

Gjennom sin spontane innlevelse, og til tider overraskende 
fremheving av detaljer fra historiene får fortelleren og de andre i 
publikum en unik, underholdende og ofte rørende opplevelse. 

I denne delte opplevelsen av fortellinger, erfaringer og levende 
bilder kan nye perspektiv og innsikter oppstå. 

Teater Ekko


