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AUDIENCE DEVELOPMENT AS ART



• Siden 2007 har Tabanka hatt mer enn 221 visninger av 
helaftens produksjoner. 

• 828 100 live Publikum 
• 15.2 millioner i  TV-views i inn og utland. 
• Vi har reist til 37 land 
• Afrikansk estetisk dansekunst og teknikk har blitt 

eksportert fra Norge til 21 land. 
• Har over 71 000 følgere på Facebook 
• Eksamensvideo av kompaniet ble en viral sensasjon og 

har blitt sett over 28 millioner  
• 4 Premierer på Operaen  
• 2 På Dansens Hus

Et raskt overblikk



Tabanka i snitt
• Snitt kunstnerisk publikum på 3800 i året 
• Snitt Event og Festivalpublikum 190 000 
• Snitt TV seertall (sammenlagt): 1,7 mill 
• Snitt sosiale medier views 8 mill 
• Gjennom forestillinger, workshops, og ungdomsarbeid når vi 

mellom 8000-16000 ungdommer i året.







560 svarte i 2013 

• De som svarte klassifiserte seg selv etter utseendeopprinnelse. 
42% så kunstnerisk Afrikansk & Karibisk dans for første gang 
under forestillingen. 31% oppga å ha gjestet Operaen før på 
ordinære forestillinger. 12% oppga å ha gjestet Operaen på 
spesielle arrangementer, herunder kvinnedagen. 13% regnet 
seg som stamgjester. Hele 43% oppga å ha hatt sin første 
Opera opplevelse i forbindelse med forestillingen. Av disse 
ville 76% komme tilbake om det var liknende arrangementer. 
32% ville komme tilbake på andre type arrangementer også. 
• Av disse 560 så har hele 68% svart igjen!  Som også betyr de 

har kommet tilbake.



• STUDERT PUBLIKUM:  
• Studert publikum over 11 år.  
• Har dokumentert publikum ved 126 opptredener ved hjelp av 

photo 
• Har filmet publikum i 8 år og registrert ulike reaksjonsmønstre ut 

fra bla. utseendeopprinnelse, alder, m.m  
• Spørreundersøkel<ser om identitet og opplevelsen. 
• Møter publikum på sosiale medier 
• Møter publikum på skoler/kurs/workshops





TVERRFAGLIG TILNÆRMING



HVEM ER DANSERNE?



AV 60 
UNGDOMMER 
(15-20ÅR)

• 28 har kunst som inntektskilde! (undervisning/
fremvisning)  

• 9 har foredragsvirksomhet som inntektskilde. 

• 6 har ungdomsarbeid som inntektskilde! 
  
• Av 33 skole-dropouts har 24 fullført skolen!  

• 20 har tatt utdannelse innen kunst og kultur, (7 på KHIO)  

• 3 har gjort blant annet Disneys Løvenes konge 

• 12 har tatt høyere utdannelse innen helse og sosiale fag 

• 5 har personlig trening eller aerobic/zumba som 
inntektskilde  

• Bare 7 av deltakerne er ikke I skole eller arbeid.  

• 16 er organisert I Musikernes Fellesforbund og/eller 
annet.

Den sentrale prosjektgruppen siden 2007



SKOLEELEVER ETTER OPPTREDEN 
Gjør det kulere og lettere å være seg selv



Ulik eksponering, nedbryting av grenser



Guttene kjenner seg igjen, og flere ønsket å vite mer om hvordan det er å stå på scenen.  
Egne gutteworkshops





Publikum på åpen opptreden. Godt og blandet. 38 med afrikansk bakgrunn i bildet.









KAN KUNST OG KULTUR  
 BLI VIKTIGERE FOR FLERE?





NYTT SPRÅK  
FELLES PLATFORM  

METODIKK FOR PERSEPSJON
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