
FESTIVALEN
UTTRYKK 

2023

10. FEBRUAR
Kl 1345 
Åpning av festivalen Uttrykk
2023 i Agora 

Kl 1830 Blast from the Past
med Popsicles og Snippety
Kitten i Storsalen 

11. FEBRUAR
Kl 1000 Ekkokammer i
Ibsenpassajen   

Kl 1730 MUNCH i Agora 

Kl 1830 The Backbeat
Headbangers i Storsalen  14. FEBRUAR

Kl 10 Elektronisk musikk -
konsert i Kammersalen 

Kaleidoskop, en konsertopplevelse.
Tittelen er valgt fordi bildene i et
kaleidoskop er fargerike, varierte og
endrer seg hele tiden

Kl 1130 Lunsjkonsert Anders
Tollefsen med band i Agora 

15. FEBRUAR

Kl 1130 Lunsjkonsert Lobben Seth
Collective og dans fra NESTE
STASJON - endestasjon i Agora 

Kl 1900 og 2030 NESTE STASJON
- endestasjon i Dansesalen 

12. FEBRUAR
Kl 1700 Eufemia og Festuca
Vise & bluegrass
Kammersalen

Kl 1800 UBalUBa i Storsalen.

13. FEBRUAR
Kl 1030 og 1210 SKROT i
Kammersalen 
SKROT: Samplede lyder av søppel som
utgangspunkt for musikk til 8 høyt-
talere. Dans koreografert av elever i VG3.
Lys programmert av komponistene. 

Kl 1130 Lunsjkonsert med
Alva og Mia og 2mdb dans
Tablåer i Agora 

Skien
videregående

skole 
10.- 16. februar

Klosterøya

Musikk Dans Drama

16. FEBRUAR
Kl 1900 SOUL Vaccination og
AbraSKAdabra i Storsalen 

Reisen til det ytre og menneskets indre.
Forestillingen er sterkt inspirert av
verdensrommet, det mystiske,  undrende
og eksistensielle spørsmål

Dramaelevene i 3 MDC viser sine
regiprosjekter hvor de iscenesetter
utdrag fra de to kjente absurde
dramatikerne Samuel Beckett og
Fernando Arrabal. Visninger: kl 1700 (Fri
entre) og kl 1900 (billetter). 

Velkommen til en tidsreise i
rockehistorien. 

Endelig pop! Popgruppa Popsicles gir
deg den coole godfølelsen fra de siste
50 åra. Snippety Kitten leverer
jazzrocklåter med blåserekke og
fengende groover. 

En selvspillende og interaktiv
lydinstallasjon programmert og
komponert av elever i 3. klasse på
musikklinja og musikklærer Martin
Torvik Langerød. Installasjonen våkner
til liv når den merker at noen er i
nærheten - og vil gjerne la seg styre av
nysgjerrige publikummere. 

Visegruppa Eufemia fremfører viser i
norsk drakt. 
Velkommen til bluegrasskonsert med
Festuca! 

SOUL Vaccination tilbyr et herlig møte
med noen av 70 - 80 tallets mest ikoniske
soul låter. Vi kan glede oss til å møte
dyktige solister, blåsere, band og et stort
soulkor. AbraSKAdabra spiller
SKAmusikk som får deg til å danse av
glede. Bli med på vår reise! 

Kl 1700 og 1900 Å skape
mening i det meningsløse,
Whitebox 

Kl 1800 Elektronisk musikk -
konsert i Kammersalen 

Kl 1355 Winterreise 
Kl 1800 Kaleidoskop i
Kammersalen 

Kl 0900 og 1400 NESTE
STASJON - endestasjon i
Dansesalen 

Kl 1215 og 1730 Avtrykk,
fellesforestilling i Storsalen 
Avtrykk: En forestilling med ulike
smakebiter av det vi holder på med
musikk, dans og drama. Det blir blant
annet SKA band, soul band, moderne
dans og jazzdans. La deg bli inspirert til
å bli en MDDer selv. 

Kl 1500 Dragen, 2MDC 
Åpen generalprøve i Blackbox 
Kl 1900 Dragen, premiere i
Blackbox 

Kl 0945, 1210 og 1355 Dragen i
Blackbox 

Kl 1130 Impro i Agora og Kl
1150 Impro i Ibsenpassasjen
2MDB, 3MDB og musikere

Kl 1200 og 1800 PULS og Et
tastetrykk unna i Storsalen 
PULS: 1. klasse musikk, dans og drama
har flettet sammen sine uttrykk rundt
temaet puls og hjerteslag. Dette har
resultert i en fengende og spenningsfylt
visning, hvor livet framstilles med sine
fantastiske og brutale kontraster. 

«Et tastetrykk unna» handler om
hvordan internett påvirker mennesker,
og de ulike konsekvensene man kan
oppleve når man lever i en teknologisk
verden. 

Kl 1630 Blås i Tango konsert i
Kammesalen 

1900 Please Bee Hive i Agora.
Mingling og festivalavrunding 

Dragen: Etter å ha levd under det samme
brutale regimet i 400 år, dukker det
plutselig opp en som våger å utfordre
det, en frelser. Hva skjer når du plutselig
står ansikt til ansikt med det som virker
så fjernt og uvirkelig? 

Munch: Et tverrkunstnerisk blikk på
Edvard Munch


