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I år går Musikkteaterprisen til et menneske som har bygd broer mellom ulike uttrykk i norsk teater. Vinneren 
har arbeidet bredt, innen ulike stiler og ulike tradisjoner. Vi snakker om en kunstner som alltid er åpen for nye 
impulser og de uttrykk samarbeidspartnerne måtte ønske å arbeide innenfor, men som samtidig har sin 
egen, gjenkjennelige stil, med personlige signaturgrep og karakteristiske kvaliteter. !!
Vinneren har satt norsk musikkteater i bevegelse. I tett samarbeid med flere av Norges sentrale regissører, 
som utøver, idéleverandør og pedagog, har hun bidratt til å utvikle norsk musikkteaters fysiske språk. I 
hennes arbeid er dansen et fortellerverktøy. Koreografien bidrar til å utvikle forståelsen for miljø og 
mennesker. Selv forflytningssekvenser blir til fortellerscener, aldri pauseinnslag, alltid fartsfylte forlengelser 
av historiefortellingen. Ofte forbinder hun de dansetradisjoner som hører sammen med forestillingens 
univers med virkemidler fra nysirkuset eller elementer fra hiphopdans.!!
Hun er hardt arbeidende. I 2014, som er det året hun får prisen for, bidro hun til flere viktige forestillinger. 
Fortsatt ble «Shockheaded Peter», som var produsert i 2013, vist på Det Norske Teatret. Her ble ulike 
dansestiler blandet i en energisk miks av lekne sketsjer, med trekk fra barnelek, pantomime, sirkusakrobatikk 
og mer. I «Spelemann på taket», på samme teater, var inspirasjonen fra klezmer og østeuropeisk og russisk 
folkedans sentral, og koreografien bygde ut tematikken rundt tilhørighet og utenforskap. I Teater Innlandets 
«Det året det var så bratt» var kroppsbruken ett av de viktigste virkemidlene i det å skape variasjon mellom 
de ulike situasjonene og personene fra Øystein Sundes sanger. I «Peer Gynt» på Gålå var hennes arbeid en 
av de viktigste forutsetningene for å gjøre massescenene til de handlingsmettede miljøskildringene de ble. I 
tre av dansenumrene i "Hellemyrsfolket" på Den Nationale Scene bidro hun til å skape levende bybilder.!!
Vi gratulerer Belinda Braza med Musikkteaterprisen!!! !

Belinda Braza:  !
Belinda Braza (født 1981) er danser, koreograf og pedagog, 
opprinnelig fra Bergen, men nå basert i Oslo. Hun er utdannet 
ved Bårdar, og underviser ved Bårdar og ved Det Norske 
Teatrets skole Det Multinorske.!
I sitt arbeid har Belinda Braza bygd broer mellom 
teaterkoreografi, hiphop og nysirkus. Slik har hun bidratt til et 
bredere danseuttrykk i norsk musikkteater, på individ- og 
ensemblenivå. Gjentatte ganger har hun vist hvor bevisst hun er 
dansens virkning som historiefortellende fysisk teater. I 2014 så 
vi dette i «Spelemann på taket», «Peer Gynt på Gålå» og i 
«Shockheaded Peter» - tre forestillinger som alle ble 

storsuksesser blant kritikere og publikum, mye på grunn av 
Brazas tette samarbeid med regissør Erik Ulfsby og deres felles forståelse av menneskekroppens 
mangfoldige muligheter som fortellervirkemiddel. Belinda Braza satte dessuten sitt preg på Øystein Sunde-
kollasjen «Det året det var så bratt» på Teater Innlandet, en folkekjær forestilling der kroppsbruk sto sentralt i 
formidlingen.!!!!
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