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Den 23.-26. august var der kulturmøde på 
Mors. I den forbindelse havde FDS i samarbejde 
med TIO, Danske Teatres Fællesorganisation, 
Uafhængige Scenekunstnere, Danske 
Dramatikere, BilletBillet, Scenit og Teaterbilletter 
arrangeret en debat om dansk teater.

Udgangspunktet for debatten var at vende 
teaterdebatten i Danmark, så den kom væk 
fra de klassiske (og ofte ufrugtbare) snakke 
om, hvem der får for lidt til hvilke områder, 
men i stedet tale om, hvad der går rigtig godt, 
og hvordan vi sammen - ved at se på struk-
turer/samarbejder/nye muligheder kan sikre, 
at teatret bliver ved med at udvikle sig.

Den primære målgruppe var kulturpolitik-
kerne, som sad på scenen under hele den  
1 ½ timer lange debat. Vi ville vække deres 
nysgerrighed og begejstring. Og det lykkedes!

F D S  t i L  K U L t U R M ø D E  p å  M O R S
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Debatten var inddelt i fem emner, som på 
hver sin måde eksemplificerer noget, som 
dansk teater gør rigtig godt. Vi havde produ-
ceret fem små film, som indleder hvert tema 
med et godt eksempel.

•	 Case 1: Børn og unge - teater og læring: 
Scenekunst ind i den åbne skole v. 
Limfjordsteatret, Filuren og Opgang2.

•	 Case 2: Det sociale engagement og den 
sublime kunst: I Føling v. Christian Lollike 
og Corpus.

•	 Case 3: Lokal forankring: Vendsyssel 
Teater

•	 Case 4: Ny dansk dramatik: Toves 
værelse v. Folketeatret

•	 Case 5: International succes: Blam! v. 
Kristjan Ingimarsson Company

Anne Middelboe Christensen styrede debat-
ten og 15 instruktører, teaterchefer, skue-
spillere og dramatikere stod på scenen for at 
tale med politikerne.

Politikerne opfordrede os gentagende gange 
til at skrive til dem med konkrete idéer og 
input i forbindelse med den forestående bear-
bejdelse af teaterloven. Den opfordring er 
hermed givet videre. 

KollegaKalas
d. 18. august mødtes en lille gruppe (men 
hvilken gruppe) kollegaer til en hyggelig 
aften på teater GROB. Vi spiste, drak og 
snakkede om den nye teaterlov.
VI vil gerne sige tusinde tak for en hyggelig og 
inspirerende aften, og håber at se jer igen d. 
3. november. Her er teamet: ”Hvordan skaber 
vi tid til refleksion, eftertanke og nyskabelse  i 
prøveforløbet?”

Vi kender det alle sammen: Vi er i opløb, 
arbejder 10-12-14 timer i døgnet, vi skal tage 
alle de vigtige beslutninger, men hjernen 
og intuitionen står af, vi kan ikke længere 
se værket og visionen. Der er ikke tid til at 
standse op, ikke tid til at tvivle. Er det virkelig 
sådan vi laver bedst kunst?

Vi glæder os allerede
Kh
Karina og Lene

.

Udlånt til Karina dichov lUnd og lene SKytt

F D S  t i L  K U L t U R M ø D E  p å  M O R S
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Hvad er din forståelse og definition af ordet 
devising?
 
Devising er for mig et meget vidt begreb, der 
på sin vis betegner en række vidt forskellige 
produktionsformer. Det grundlæggende er at 
man ikke møder til læseprøve med et færdigt 
manuskript, men at materialet til forestil-
lingen skabes undervejs i prøveforløbet. Det 
kan principielt godt være et manuskript af 
Ibsen der er udgangspunkt for selve devising-
forløbet, men så vil Ibsens stykke blive brugt 
som et materiale man forholder sig til og 
skaber videre ud fra. 

Hvor mange produktioner har Aarhus Teater 
lavet, inden for de sidste par sæsoner, hvor 
forestillingen er blevet skabt ud fra et andet 
grundlag end tekst? 

Faktisk indgår devising jo ofte som en del af 
et prøveforløb og vi oplever ofte devising-
elementer i en forestilling, som man måske 
ikke ville definere som en devising-forestilling. 
Men især i vores Borgerscene-regi har vi 
ofte benyttet os af devising-teknikken, da 
mate rialet i høj grad skal hentes direkte 
fra de medvirkende. Her har vi både skabt 
forestil linger under temaer, som ’naboer’, 
’fædre’ eller ’kroppen’, hvor det er de med-
virkendes egne erfaringer der udgør forestil-
lingens grund materiale. Eller vi har brugt 
alle rede eksisterende materiale som f.eks. 
Kafkas ”Processen” eller Malmros’ film ”Lars 
Ole 5.c.” som en ramme eller et form for filter 
som de medvirkendes livserfaringer sorteres 
igennem. Udenfor Borgerscene-regi  skabte 
Kristján Ingimarsson forestillingen ”Morph” 
på vores Scala-scene, hvor han sammen 
med skuespillere og performere undersøgte 
den menneskelige adfærd udi det absurde, 

og senest lavede vi forestillingen ”Fragt” på 
Aarhus Havn, hvor Anne Zacho Søegaard 
stod i spidsen for at samle et stort mang-
foldigt materiale; tekster af Peter Clement 
Woetmann, havnefakta, afrikansk dans, 
kranballet, råbekor, skuespil, video og musik, 
i en samlet forestilling.
  
Som dramaturg, hvilke anderledes krav stilles 
der til dit arbejde? 
Hver eneste forestilling stiller nye krav, så 
jeg kan ikke sige at en produktionsform 
kræver noget, en anden noget andet. Men 
selvfølgelig er perspektivet et lidt andet i en 
devising-proces, fordi der på en anden måde 
skal sorteres i materialet. Der er ofte et meget 
tæt samarbejde med instruktøren i arbej-
det med at skabe røde tråde og bærende 
bjælker, at sortere i materialet og holde skarpt 
fokus på materialets relevans i forhold til en 
overordnet ide og tanke.

H A N N E  L U N D  J O E N S E N
chefdramatUrg aarhUS teater
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Devising har generelt set, mest været brugt som metode af teaterkompagnier 
og i det frie felt. Men de senere år er landsdelsscenerne også begyndt at bruge 
denne metode. Hvad tænker du om den udvikling? 
 
Jeg synes det er helt naturligt, at landsdelsscenerne skaber forestillinger efter 
forskellige modeller. Et af vores opdrag er at præsentere et bredt repertoire og 
det kræver, at vi producerer forestillinger på forskellige vilkår. Og så er det 
også vigtigt, at vi som institution kaster os ud i nye måder at producere på. At 
vi er med til at skabe nye værker. Både dem der kommer til verden på bag-
grund af materiale der er deviset frem, dem hvor vi har bedt en dramatiker 
skrive et nyt værk til os eller der hvor vi beder en instruktør gå i kødet på en 
klassiker.
 
Hvad gør en god devising proces? 
 
En god idé, en vigtig fortælling, et stærk hold og et rummeligt hus. Åbenhed 
og styring er i høj grad centrale ord i en devisingproces – som i alle andre 
teaterprocesser i virkeligheden. Materialet skabes jo i høj grad af det kollek-
tiv, der kaster sig ind i opgaven. Derfor er åbenheden ekstrem vigtig. Og for 
at kunne forholde sig åben og legende er det i særlig grad vigtigt, at den 
grundlæggende idé er skarp, så der er et fast ståsted at skabe fra.

Interview af Nicolei Faber

.



6

D
EV

IS
IN

G

6

D
EV

IS
IN

G

Hvad er din forståelse og definition af ordet 
devising?
 
For mig betyder devising at starte et prøve-
forløb med et skitsemanuskript eller en mate-
rialemappe med relevante links og artikler, 
eller noget helt tredje. 

På hvor mange produktioner har du arbejdet 
med devising? 

Det har jeg faktisk ikke overblikket over. Cirka 
tres procent af samtlige opgaver på film, 
scene og radio vil jeg skyde på. Jeg har arbej-
det med flere devising projekter end klassiske 
opsætninger er min fornemmelse.

Som skuespiller hvad giver det dig at arbejde 
på den måde? 

Efter et to-årigt forløb som Auteur og iscene-
sætter i Odsherred lærte jeg at be nytte 
teori, forskellige metoder og praktiske øvel-
ser til udvikling af original scenekunst. 
Devisingprocesser giver mig mulighed for 
at udfolde og undersøge dette område. Som 
skuespiller udvikler jeg blandt andet mine 
kompetencer i manuskriptudvikling, tvær-
fagligt samarbejde og scenekunstneriske 
para metrer.

Du har lige haft premiere på forestillingen 
FRAGT. Hvordan generede I materiale på den 
forestillingen og hvordan så prøveforløbet ud? 

Det var instruktør Anne Zacho Søgaard der 
styrede og tilrettelagde den proces og jeg 
stillede mig til rådighed for dagens opgaver. 

G R y  G U L D A G E R 
SKUeSpiller

fotograf Michael Gundlund
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Nogen gange blev vi bedt om at forberede 
noget til næste dag og andre gange talte 
vi om hvilken metode vi skulle anvende, 
hvilke metode vi syntes fungerede for dette 
værks frembringelse. Hele tiden vidste vi at 
jeg og mine to medvirkende skulle udføre en 
tre timers monolog. Igennem improvisation 
eller fremlæggelse hjalp vi hinanden med at 
udvælge det scenekunstneriske materiale der 
passede bedst til dette værk. Anne var også 
selv på gulvet. 

Vi læste meget, talte meget med hinanden og 
lavede forskellige forsøg med den dramatiske 
tekst der var skrevet på forhånd. Derudover 
undersøgte vi vores egen resonans som for-
bruger på det globale verdensmarked. Vi 
udvidede manuskriptet og slettede og udvide 
og slettede og udvidede. 

Devising har generelt set, mest været brugt 
som metode af kompagnier og i det frie felt. 
Men de senere år er landsdelsscenerne også 
begyndt at bruge denne metode. Hvad tænk-
er du om den udvikling? 

Det synes jeg umiddelbart ikke der er noget i 
vejen for. Hvorfor ik!? Selvfølgelig vil det være 
en skam hvis det helt erstatter klassikerne og 
den nyskrevne dramatik.

Hvad gør en god devisingproces?

En god devisingproces kan ikke ske ved 
skrivebordet. Det er noget der sker i samarbej-
det mellem de forskellige fagligheder. Det er 
så sjovt at finder frem til noget vi ikke vidste 
fandtes, både i vores research og vores arbej-
de  på gulvet. 
En god devisingproces tager tid!

Interview af Nicolei Faber

.
Aarhus Teater: ”Fragt” 

Instruktion: Anne Zacho Søgaard 
Foto: Anna Marin
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Hvad er din forståelse og definition af ordet 
devising? 

Frit fra hoften betyder ”devising” noget i 
retning af ”med en ligestillet arbejdsproces”, 
hvor alle faggrupper byder ind på mere eller 
mindre lige vilkår. I hvert fald en fladere struk-
tur. ”To devise” ordret, betyder at udtænke, at 
udarbejde, altså noget toolbaseret Forfatteren 
har ikke forrang og hierakiet. Tekstforfatter er 
ikke på toppen af kransekagen, med instruk-
tør og så skuespillere længere nede af listen, 
som det ellers er kendt fra mere traditionelle 
teaterproduktioner. 

Jeg kan bedre lide at tale om ”improvisa-
tionsbaseret forestillingsudvikling” i bredeste 
forstand. Jeg mener også, at det indbefatter 
en fladere struktur, men jeg forstår ”devising” 
mere som det, at improvisere elementer frem, 
som passer til min vision med forestillingen og 

sammen opfinde de redskaber, som skal til for 
at kunne lave forestillingen. 

På hvor mange produktioner har du arbejder 
med devising? 

Det har jeg ikke tal på - jeg tror altid jeg har et 
lille element med. 

Som instruktør hvad giver det dig at arbejde 
på den måde?
 
Det giver friheden til selv at være ”Auteur”. 

Du har lige haft premiere på forestillingen 
FRAGT. Hvordan genererede i materiale på 
den forestillingen og hvordan så prøveforlø-
bet ud? 

Vi genererede materiale på en del forskellige 
måder på FRAGT.  Der var dele, som var klar 

A N N E  Z A c H O  S ø G A A R D 
inStrUKtør

Fotograf: Anna Marin
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inden prøvestart og som skulle indstuderes, 
det var fx den havde en tekstdel, som lå klar 
inden prøvestart, en nyskrevet komposition 
for horn, fløjte og cello som også var klar 
efter en workshop afholdt inden prøveforlø-
bet. En filmdel som havde været undervejs 
med optagelser og manuskriptarbejde et par 
måneder inden prøvestart, men som skulle 
klippes i sommerpausen. Et råbekor som var 
arrangeret rytmisk og skrevet ud på noder 
inden prøveforløbet begyndte. Men resten, 
som var materialegenerering til et forløb på 
3 timer med transport af publikum mellem 6 
stationer til vands og på veje, blev udviklet 
under prøveforløbet på knap 6 uger. 

Ikke blot med de kunstneriske medvirkende, 
men også med vores produktionsteam og 
samarbejdspartnere på Aarhus Havn og 
i APM Terminals. Da location (container-
havnen) på FRAGT havde en meget høj 

Interview af Nicolei Faber

Aarhus Teater: ”Fragt” 
Instruktion: Anne Zacho Søgaard 

Foto: Anna Marin
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Aarhus Teater: ”Fragt” 
Instruktion: Anne Zacho Søgaard 

Foto: Anna Marin
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grad af terrorsikring, kunne vi ikke arbejde 
udenom vores værter på havnen og vi var 
afhængige af deres tilladelser til at skabe 
bl.a. et rutenet som vi måtte færdes på med 
publikum.

Processen med de tre skuespillere som var 
publikums guider på aftenen, var meget 
”devising” præget. Vi havde et prøveforløb på 
6 uger delt op af en sommerferie. Jeg brugte 
de første tre uger inden sommerpausen på at 
forsøge at afgrænse temaet ”globalisering og 
globalt forbrug” med skuespillerne og forstå 
mere om, hvilken rolle havnen spiller i forhold 
til det. Første del af prøveforløbet var meget 
baseret på research deling og ny research i 
forhold til de mange nye vinkler, som duk-
kede op i prøverne. I første del af prøvefor-
løbet havde vi hverken adgang til location 
eller til de transportmidler (slæbebåd og åbne 
lastbiler) som udgjorde en vigtig omstæn-
dighed for skuespillerne. Jeg arbejdede derfor 
med en form for ”mock-up” situationer på 
andre locations, hvor guiderollen kunne blive 
mere konkret og udviklet.  Udfordringen var, 
at vi ved prøvestart ikke kendte det rutenet, 
som vi måtte benytte på den location vi 

skulle spille på, som var den højt terrorsikrede 
erhvervs havn i Aarhus. 

Anden prøveperiode var på cirka 2 ½ uge, 
der havde vi adgang til location og den del 
af de kunstneriske medvirkende, som kom fra 
Burkina Faso var med, så vi havde et større 
hold. Her handlede det om at forberede så 
meget som muligt til de få gennemspilninger 
vi havde inden premieren. Det var meget 
omkostningstungt, at have en slæbebåd 
samt tre lastbiler med chauffører kørende, 
derfor var det udfordringen i denne periode 
at øve så præcist som muligt uden helt at 
have de omstændigheder som vil blive de 
endelige. 

Devising har generelt set, mest været brugt 
som metode af kompagnier og i det frie 
felt. Men de senere år er landsdelsscenerne 
også begyndt at bruge denne metode. Hvad 
 tæn ker du om den udvikling? 

Det er godt i den forstand, at det er giver et 
mere formmæssigt varieret udbud på de eta-
blerede scener. Ofte har landsdelsscenerne 
jo en økonomiske pondus, som frie grupper 

ikke har, så det er en positiv udvikling at 
landsdelsscenerne også tør at kaste sig ud i 
projekter som udvikles undervejs.  (..)det er 
jo ofte andre formater der kommer ud af det.  

Hvad gør en god devising proces?

At de medvirkende (hvad enten det er skue-
spillere, musikere, dansere, produktionsfolk 
etc.) er indstillede på at være medskabende 
og fleksible. At alle forventer at skulle byde 
ind i et materialeskabende rum med gene-
røsitet, nysgerrighed og evne til at researche 
og omsætte research til bud samt, at man må 
have mod og is i maven til dagligt at løse de 
udfordringer som kommer. Det vigtigste er, at 
alle kan forbinde sig med projektet og identifi-
cere sig med vigtigheden af det.

.
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Her kommer et lille indblik i Anne Zacho 
Søgaards noter under udviklingen af FRAGT. 
Samt en kørerplan for selve forestillingen. 

FRAGT 16.5

Forholdet mellem 
mennesket ( kroppen, forbrugeren, arbej-
deren, bevidstheden, moralen) 
og varen (mængden, gentagelsen, det døde)
Crawing for goods, crawing for cheap goods, 
Transportationsystems
Global systems
Menneskelige systemer
Umenneskelige systemer
Det overskuelige vs det uoverskuelige
En sheanød vs 100 millioner nødder
Det menneskelige arbejde
Maskinens arbejde
Mennesket som styrer maskinen (eller 
om vendt)

kontrolsystemer
kraner
Detaljen og de store linjer
Kaosteori
Havnen som knudepunkt og vindue ind til 
alle disse processer
Nedslag og sammenhænge
Havnen som vej til verden og transitrum for 
varenes rejse fra a –b
Systemets loop, cyklus, tiden fra et container-
skib kommer til det samme kommer igen.
Overgangen fra en tilstand til en anden
Dyr, 
levende dyr, 
døde dyr, 
frossent kød, kølecontainere
levende grise på kajen(?)
Riminiprotokolls CARGO
Menneskekroppen som publikum som fragtes 
rundt
Forskellen på at blive fragtet rundt og gå frit 

og undersøge selv
Overvågningen i det nye havnehovedkontor
De mange nationaliteter som i kraft af deres 
arbejde på skibene for en kort stund er i 
Aarhus
Deres syn på aarhus/dk
Deres hverdag
Sømandhjemmet hvor de tidligere gik i land 
da det tog længere tid at laste skibene, men 
som de ofte ikke når at besøge at skibet kun 
ligger i havnen i 18 timer. Dvs skibet og arbe-
jdspladsen bliver til boligen. 
Skibskalenderen (ugeplanen for anløbende 
skibe)
Tirsdag og torsdag ligger de store container-
skibe
Industrihavnens fremtid som satellit til byen, 
uppricingen af havneområder og boligpriser, 
udviklingen frem i mod af afindustrialisere 
havnen og flytte industrien til lukkede secu-
rity zoner

i N S t R U K t ø R E N S  N O t E S B O G :      A N N E  Z A c H O  S ø G A A R D
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kranernes menneskelighed eller gammeld-
ages futurisme  
rumvæsner på kajen
de afrikanske kvinders hænder som rører 
nødderne og sælger dem
de mange produktion som sheasmørret ind-
går i verden over
udvindingen af olie
the business
tøjfirmaet, børnetøj
koret af krævende stemmer, forbrugere og 
borgere.
Arbejdere på den anden side af jorden
Tanken på at ”det kan jo ikke være 
anderledes” jeg ønsker ikke at støtte denne 
varestrøm og dens konsekvenser men jeg kan 
ikke andet, jeg må forbruge for at være med 
på vognen, inde i kampen og oppe beatet-
børnetøj til børn. 
Den bevidste og den ubevidste forbruger
Dilemma leg 

Privat flyvningen med vandflyveren for 
kunder der ikke kan vente og vil lande direk-
te på vandet og springe lufthavnskøen over
Fascinationen af den anden verden. 
Industrilandskabet. Den store skala. Strattel 
carrier chauffører, koncentrationen af 
anderledeshed.
Vindmøllevinger fra Simens som strandede 
hvaler
Venter på at blive skibet videre og komme 
op og hænge
Skiftet til selv at være ude på vandet i en 
gammel slæbebåd eller et andet fartøj, i 
hvert fald vandet som element, som natur. 
Manipulation og illusion. Lyden af havnen og 
fragtsystemerne.
En drone som jeg kan se komme imod mig, 
et vue oppefra.

Jeg er et menneske som er en del af 
dette transportsystem

i N S t R U K t ø R E N S  N O t E S B O G :      A N N E  Z A c H O  S ø G A A R D

Aarhus Teater: ”Fragt” 
Instruktion: Anne Zacho Søgaard 

Foto: Anna Marin
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FRAGT
Jeg fragtes rundt i en overskåret container
Jeg kender ikke min rejses eksakte forløb
Jeg overlader mig til mit åndedræt og mine 
rejsefællers midlertidige fællesskab

Jeg tror det handler om at forskyde blikket på 
sig selv i den globale sammenhæng som vi 
med tilstedeværelsen på havnen som loca-
tion og researchen åbner publikums blik for.
At præsentere forskellige positioner og stem-
mer som er tilstedet i det knudepunkt som 
havnen er.
At sanse de store afstande som pludselig 
bliver konkrete ved at varene er så konkrete 
på pitstop her. 
Hvad enten det er korn fra lokale landmænd
Eller kød
Eller afrikanske nødder
Eller elektronik og andet fra kinesiske fabrik-
ker
Børnetøj
grus…
olie

PC tanker fra 6.5
Her kommer lige en række løse tanker:

Mon det er muligt at vi transporterer publi-
kum rundt i lukkede containere? 

Jeg kan se to vinkler på projektet, som jeg 
ville elske at udforske.

1.  globalisering, global handel, forbruget 
og hvad det er for en verden, der mulig-
gør det forbrug. Nødderne kan være 
en del af den fortælling. Kornet kan. 
Eksporten af kød kan.

2. kunstig intelligens og de meget kom-
plicerede automatiske systemer, der sty-
rer den infrastruktur der muliggør vores 
liv. Og potentielt, hvilken trussel den kan 
udgøre, hvis algoritmerne og systemerne 
vender sig mod os. Der er en historie om, 
hvor skrøbelig vores samfund er. Tror jeg. 

Måske man kan kombinere de to. Men det 
er vigtigt for mig, at vi ikke mudrer os alt for 
meget til. At vi ikke har for mange perspek-
tiver.

Der er også spørgsmålet omkring hvor kon-
krete vi skal være og hvor meget vi kan løbe 
ud af et poetisk/abstrakt/visionært spor. Det 

kan være det er fedt at åbne op med en 
ekstrem konkret vinkel og så suse sammen 
i sådan nogle magiske øjeblikke, der er så 
sjældne i dette liv og som går ind i ens hjerte 
som skumfiduser.

Jeg kan godt lide bjerget af nødder, og 
synes helt klart det kan noget, hvis vi dér har 
tre-fire sorte dansere. Der er noget ved den 
altgennemtrængende duft, der er fascine-
rende. Derfor tænkte jeg på containerne. At 
hvis man kunne have publikum inde i de her 
containere, der så pludselig var inde i nødde-
hallen med dens enorme bjerg af nødder og 
denne særlige sarte og modne duft.

Jeg kan også godt lide navnet på huset, de 
fem søstre. Jeg ved ikke om jeg synes selve 
bygningen er så spændende at se på. Men 
at tale om de fem søstre, at bygningerne på 
den måde er levende. Det tror jeg, måske, 
kan noget. 

Alle materiale bjergene er jeg også vilde 
med.

Jeg kunne forestille mig, at man brugte en 
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eller to af skuespillerne som guider for publi-
kum. Sådan at de hele tiden var der til at ta’ 
vare på publikum. Jeg har også tænkt på 
det her med podcast, lydvandring osv. Jeg 
ved ikke, hvor meget jeg tænder på dét. Det 

føles altid lidt reducerende i forhold til den 
virkelighed man er i. Men det kan selvfølgelig 
også noget. Jeg forestiller mig 60-80 men-
nesker fordelt på to lukkede containere. Og at 
det eneste de har at forholde sig til, er sådan 

nogle afspillere med lyd på. Det tror jeg kan 
noget. Men det kan også let blive lidt for 
meget havne-guide, og dét ved jeg ikke om 
jeg synes er så fedt.

Jeg har et par billeder for nethinden, som jeg 
engang har drømt og som jeg derfor længes 
efter at virkeliggøre. Det ene er at, der plud-
selig står en smuk og aristokratisk hest midt 
i al den metal-skrot. Det andet, og det jeg 
tænker vi bare skal gennemføre, det er et 
kæmpe borgerkor, som står i den lette dis og 
siger noget i kor. Vi vil ha’ iPads og biler. Vi vil 
ha’ røde bøffer. Vi vil bade i sarte olier. Vi vil 
spise quinoa osv. (meget stærkere tekst, men 
pointen er at lave sådan en menneskekrop, 
der vil ha’ alt muligt. Som vil ha’ større biler, 
flere huse, mere varme, flere børn, mere sex, 
som vil ha’ borde-bænke sæt og en sauna 
og en vejrstation og en masse maskiner osv. 
Det hele skal selvfølgelig afbalanceres så det 
ikke bliver vrængende. Men så vi alle gen-
kender os selv. Det kan være det skal være 
en højmesse, syngende, sitrende, syngende.

Aarhus Havns hovedbygning kan måske 
også noget. Jeg kan ikke helt regne ud 

Aarhus Teater: ”Fragt” 
Instruktion: Anne Zacho Søgaard 

Foto: Anna Marin
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Aarhus Teater: ”Fragt” 
Instruktion: Anne Zacho Søgaard 

Foto: Anna Marin
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hvad. Det er meget realistisk. Meget sådan 
konference-agtigt. 

Jeg så engang et værk af Susan Hiller. Det 
var et rum med en masse små højtalere 
hængt i deres egne ledninger fra loftet. De 
hang i forskellige højde, så de dannede 
sådan en tåge af højtalere ( de var helt 
rene så det bare var den der magnet og så 
noget gennemsigtigt materiale). I hver af 
højtaleren var en stemme, på hver sit sprog. 
Det dannede sådan en ekstrem smuk kako-
foni af stemmer, hvor man når man bare stod 
i rummet svimlede i alle de her stemmer. Men 
man kunne så gå hen og lytte til hver enkelt. 
Det var ekstremt stærkt. Sådan et rum drøm-
mer jeg om at skabe. Det kunne starte med at 
de i 2 minutter sagde alle de her rederi-agtige 
navne. Sådan at man fik skabt en rumlig 
lydlig oplevelse omkring de steder. Efter to 
minutter kunne man synkronisere dem, så de 
begyndte at tale i kor. Det kunne ske grad-
vist. Men sådan at man tilsidst havde 30 små 
højttalere, der i kor talte om fx. indsamlingen 
af nødder set fra nøddens perspektiv. Det 
kunne være alt muligt, men jeg kunne godt 
tænke mig, at man lavede sådan en form 

for iscenesættelse af vidnesbyrdet (som det 
dokumentariske teater, vel også er). 

Jeg tænker jo bare højt her nu så du ved 
hvad det er jeg tænder på i forhold til at 
arbejde med havnen. Og hvis de tanker er 
for langt fra, hvor i vil hen, så er det godt 
allerede at vide nu.

Hvis vi kan bruge containere til at transpor-
tere folk rundt i, vil vi også kunne lave for-
skellige performances inde i containerne på 
vejen. Det tror jeg vil være stærkt. Så har man 
også en meget stærk styring af hvornår man 
ser havneområdet og hvornår man ikke gør. 
Dvs. vi kan styre, hvilke punkter man ser med 
sine små øjne. Det er en helt anden oplevelse, 
end hvis man ser hvordan man kommer de 
forskellige steder hen, altså selve transporten 
er usynlig. En stemme kunne fortælle folk det 
de ikke ser. 

Det er et meget tidligt stadie af tekst-arbejdet. 
Jeg har lyst til at lave en vildtvoksende og 
ustyrlig tekst. Som handler om globale vare-
strømme. Måske om kunstig intelligens (eller 
dvs. de her systemer vi omgiver os med, der 

styrer strømmene). Jeg har lyst til at arbejde 
med en stor menneskekrop på måske 50 men-
nesker, der bliver til et VI, som er sam fundet 
og os selv. Jeg har lyst til at lave tekst til 
sådan et lydrum, hvor en kakofoni langsomt 
falder til orden og fortæller sit vidnesbyrd om, 
hvordan et af de produkter, der indgår over-
alt i vores samfund blliver samlet sammen. 
Jeg har lyst til at se en hvid hest stå mellem 
alle de tårne af containere hos Mærsk. 

Jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan 
man arbejder med den monumentalitet, der 
er på det havneområde. Så vi mærker det 
inde i knoglerne. Ikke sådan Wauw-agtigt, 
men som en erkendelse af, hvor filtrede ind i 
en global infrastruktur vi er.

.
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TALKS TENT Lørdag d.3.juni / Stikord
11.30 JIMMY MAYMANN / x-Direktør for net-
mediet : Huffington Post.  Professor i Filosofi/
VINCENT HENDRICKS, Leder af Center for 
Information og Boblestudier. Moderator : LOTTE 
HANSEN/Direktør i Kommunikationsbureauet 
Hansen Agenda. Om: FAKE NEWS OG 5.5 
MIO. REDAKTØRER...(de sidste 10 minutter)”I 
år 0 i demokratiet - nettets journalistiske 
an svar: stå til ansvar for presseloven og 
betale skat - facebook, google og stream-
ningtjenester !” (Hendricks konklusion...) 

12.45 WERNER HERZOG & SOFI 
OKSANEN. Moderator : NYNNE BJERRE 
CHRISTENSEN. ON EUROPE...
WH: “Timelapses, culture memories, 
Minotauros, Sleipnir with eight legs, Edda/
Iceland, destiny, Roman Empire, Persian 
army´s, Greeck Pan-Europa, Crousaders, 
the Moors, colo nialism, Turks in Wienna, 

Attila Rome - Spirit, Art, Soul ...” SO: Art as 
an anticipation perception: Hunting trance 
with the animal, one unity, tracking sport...” 
WH: “Too many theories we don´t know. 
Ex. Gotland in the Cave only known for 35 
years.” SO: “Transplanting people, breaking 
down nations, resistance, deportations. The 
wood mothers ? Genoside. Russian speak-
ing people in Ukraine - how to solve it !” 
WH: “Resistance in poetry, culture saved the 
nation: Estonia - singing, in poetry...25 mill. 
dead in Russia - deported to x-Kasakhstan. 
Only the poets can hold the country together! 
Nato is dange rous !” SO: “Nato more than 
EU. War greedy; we have wars in EU every 
day - does not respect intern law. Oligarcks 
have stolen in Ukraine. Many don´t want to 
belong to EU but Russia...Pessimistisism...” WH: 
“The the falling of the wall made Germany 
less dangerous !” To mono loger - så godt som 
ingen kontakt mellem WH og SO. N går ind 

med få bemærkninger  - sære filmklip fra en 
hule (WH) ...

18.00 OLAFUR ELIASSON & JOSHUA 
OPPENHEIMER. Moderator: MIKKEL 
MUNCH-FALS. ON ART AND 
RESPONSABILITY. 
JO: “The naked King - we cannot be silent 
about the exposing of the lie. The Art of 
Killing; the truth is pain full.” OE: “Boundaries, 
invisible ... Laughter express endorphines” 
MMF: “ Human beings - Art - the base of 
thruth”! JO: “Reflected the emotional lead, an 
opportunity form - to host the persons gesture 
!” OE: Idea, talk with a friend, write, think, 
the way we reach our goals. “ JO: “Human 
trash, responsibillity, compassion; the execu-
tors face their acts !” OE:”Reenacting - capable 
to dare to go to the past. Reality is relative ! 
Responsability, we-ness - we are all humans. 
Yoko Ono: ...like Pebbles on the beach” - took 

H E A R t L A N D  F E S t i V A L
egeSKov Slot - lørdag d.3. og Søndag d.4.JUni 2017
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a stand, constantly to nurse the we-ness, the 
huma nism. The corrupt public sector - the pri-
vate... “. MMF: “Guildscale is a false narrative 
!” JO: ”To change the narrative ”! 

Levende dialog ml. Olafur og Oppenheimer. 
Filmklip fra The Art of Killing, hvor en fange-
vogter fortæller om sin tortur af fangerne; 
han afbryder momentant sin fortælling af 
ekstreme opbrækninger som et dyr, men 
viser vilje til at gennemføre sin fortælling. - 
Indledningsvis etablerer Olafur en leg, hvor 
man kilder den der sidder ved siden af, som 
bryder sammen og griner, hvor pointen om 
endophinerne bliver vist i praksis. Olafur 
forærer Joshua en af sine små sunshine-
lamper, som foræres væk på verdensplan i 
3.verdenslande : ”Skabt i Berlin og ladet godt 
op af sol på Fyn !”
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HIGHLAND STAGE : sidste del af 
BIRDY-koncerten - 19.15
Øl og yndige pølser på salatunderlag i små 
trælignende bakker - bålsteder, lyskunst på 
Egeskov Slot, himmelsenge, kaleidoscoper ... 
Musik, samtaler, dvælen ved spontane sam-
menkomster - shuttle til P-plads, kort kørsel til 
Odense ...

Søndag d.4.juni

10.45 TALKS TENT: ELISA KRAGERUP 
& TURE LINDHARDT. Moderator... OM 
KÆRLIGHED. 
TL læser vielsesritualet fra Paulus 
evangeliet:..”som et barn...tro, håb og kær-
lighed. Men størst er dog kærligheden.” 
TL:”Ordet Gud indgår ikke, det er op til men-
nesket selv !” Moderator: ”Den menneskelige 
skrøbelighed. Kærligheden er et løfte om at 
blive mødt og rummet.” EK: ”Individfokuseret. 

Jegét forsvinder i mødet i selvforglemmelse. 
Det er farligt. Bliver høj af at blive væk i en 
anden.” ”At ville men ikke kunne - længsel 
efter at fastholde noget udenfor som stil-
ler krav; gentage de samme mønstre.” TL: 
”Skabelsesberetningen er kedelig - natur/
dyr - stilhed - ikke larmende. Forelskelsen 
er en dør til kærligheden.” EK: ”...at have 
brug for at give sig hen - det nye forbudte 
og den daglige dag - uvidenhed... Romeo 
& Julie 20 år efter !?! Lad noget vokse...” TL.: 
”Den lille depression der indfinder sig efter 

at have været i kunsten. Noget dybere der 
skal læres for at sætte pris på hverdagen” 
EK: ”Man får de børn der skal lære en noget 
!” EK: ”...at møde en fremmed og opleve den 
dybeste genkendelse. Blikket - at blive set - så 
kærligheden føles som en genkendelse.” TL: 
”Kærlighed er en ordløs forbindelse selvom 
den elskede er langt væk” EK: ”Sorgen er den 
kærlighed du ikke kan komme af med. Den 
blå tone, præmissen - angsten for at miste !” 
TL: ”Der er ingen konklusion...” 

Dialogbåret levende fremlæggelse, en hel 
del kommentarer i forlængelse af mode-
ratoren. Elisa viste stærkt filmklip fra Pina 
Bauch´s dans, hvor to mennesker klamrer 
sig til hinanden, bliver revet fra hinanden, 
falder voldsomt på gulvet og klamrer sig til 
hinanden igen etc etc... 
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Thure viser klip mellem en mor og en søn i 
en bil, hvor drengen afslører han taler med 
afdøde personer...

14.15 TALKS TENT: LORETTE 
NAPOLEON & JILL BURNIT. Moderator: 
JAKOB SHEIKH. ON WAR TURISM. 
LN: “ Everybody is evil and have territorial 
conflicts !” JB: “People addicted to warzones: 
AID-Workers, Journalists and Reporters. Our 
original brain is like the Romans who watched 
people being killed in the Collosseum, and in 
France when the guillotine worked, people 
brought their family and children to spend a 
nice day looking on people in pain.” LO: “We 
need war in opposition to peace, or we will 
have increasing suicide.” JB:” Humans are 
not created to sit by the river doing nothing. 
JS: “Refers to the film: The Royal Affair where 
the people want the person who helped 
them to be killed in the guillotine. Their don´t 
 recognice him in his saying - I am one of you!” 

LP: “Justice means: the ones I want to free !” 
JB:”Chimpanses are not kind but evil, and 
offers in conflicts any amacing kind of sexual 
intercourse to not kill everybody; they have 
a very sadistic and cannibalistic behavior !” 
LO: “Rambo as an example is pure - the one 
against the system, the animal inside us.” 
JB: The war tourist is like people  watching 
an accident on a road.” LN: “ To watch vio-
lence - is an addiction - we like it - putting 
our societies on risk both ours and others.” 
JB:”The programming of our brain is prepared 
for terrio toric war. We are capable to get over 
our primal brain, but the primitive side is eas-
ily wakened.” LN: “Humans are extreme vio-
lent - shows no empati to par ex. people who 
lives in the streets. In the islamic states, sharia 
appealed to a lot of women well educated 
and free. - The 3. World War started 2 - 3 years 
ago, we are in the periferi and very curious ! 
The Rebels are not good, but in it for personal 
interests.” JB: “We are few who lives in peace. 

It is us who lives unreal! The generation right 
now, is the most narcissistic - a challenge to 
death the max.” JS: “Young lovers are going 
to Utöya to be photografed where so many 
young people was killed, same as tourists 
getting pictured by Ground Zero.” LO: “More 
and more conflict and Jihad in the periferi will 
increase. We will be getting used to it - also 
war tourism !”. 
De to kvinder var direkte, klare, og enige om 
vold, krig og krigsturisme som et sti gende 
fænomen. De præsenterede ingen forso-
nende eller håbefulde teser om det modsatte. 
Et filmklip viste en almindelig voksen mand 
der fortalte om de steder han havde været i 
sin jagt på krigs-zoner, hvor han kunne rejse 
til og deltage i mere og mere farefulde eks-
peditioner. Han var addicted til det - kunne 
ikke undvære det - virkede ikke fanatisk, 
men stærkt engageret. Jakob Sheikh var 
helt i sync med de rimeligt hårde nysere han 
havde at gøre med.
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...Som altid i juli forandrer omverdenen sig 
på grund af den megen ferie. - Folk er væk, 
 steder er lukkede, nye mennesker - nogle 
kaldet TURISTER - vandrer rundt i ens hood 
iført særlig kostumering og tager sel fies og 
billeder af forventede og uventede loca-
tions. Nye folkevandringer indfinder sig med 
forklarende guider i spidsen, som på flere 
sprog gør rede for velkendte gader og grønne 
områders særlige betydning for netop dette 
liv i denne by. På gaderne fylkes vare-
mængder og mennesker i nye klæder og 
uundværlige dimser med lokale motiver og 
made in china i bunden... En let udlæng-
sel breder sig og giver anledning til kortere 
eller længere excurtioner iført vandrestøvler/
cykel/automobil afhængigt af distancen... 
Denne tur er aftalt og fordrer planlægning 
til tiden: en forestilling og et interview er den 
gode anledning, og hvad der kan opnås af 
yderligere begivenheder må vise sig on the 

road/on location/i forhold til tiden... Turen 
fra ODENSE til KØBENHAVN viser grønne 
marker, STOREBÆLTSBROEN er flot spændt 
op og byder på havudsigt - og videre - den 
vel kendte rute i Kbh. snor sig i sære, nye 
forløb som en del af metro-oa-byggeri, men 
ender godt i dok i VALBY, hvor en god vens 
venlige sofa venter... Aldeles for tidligt køres 
til MALMÖ, måske denne årle morgen er 
anledningen til der ingen visitering er - de 
kørende ligner bare søvnige DANSKERE med 
ingenting at fortolde eller skjulte gæster i 
bagagerummet... Ruten gennem SVERIGE 
til YSTAD er køn, ligner DANMARK og kun 
hvor klipper stikker kanter op, forstås det 
umiddelbart, der er stengrund lige under de 
yndige blomster og korn. Færgen har et roy-
alt navn: LEONORA CHRISTINE og vigter sig 
med at være en katamaran, hvad der ikke 
afslører sig umiddelbart. Automobiler krav-
ler møjsommeligt op ad stejle metalslisker, 

som efterfølgende hæves til vandret position. 
Det testes her om håndbremsen duer og om 
man kan holde hovedet koldt, når auto-
mobilet foran én sakker langsomt bagud... 
8:09 er der færgekaffe der som en natur-
lov overalt i verden er kogt på de samme 
Richsbilleder og overdøves af en bagel med 
mængder af mayo som klæber til drømmen 
om ost og skinke som mellemlæg... Turen 
er snap og lydefri og 1.20 senere er færgen 
i RØNNE/BORNHOLM og der køres nordpå - 
mod HAMMERSHUS. Smukt vue på hav og 
ganske små byer - HASLE, TEGLKÅS, TANG, 
minihavne - og så: ruinen som knejser så flot 
på højdedraget og gør væsen af sig, selvom 
den er udentagoverhovedet. Erindringsspor 
fra iscenesættelse og opførelsen af ROMEO & 
JULIE som site-specific-forestilling, lyssat med 
ild af SANDVIG-ALLINGE BEREDSKABSVÆRN 
i 1996 er helt skarpe og lidt bevægende 
fordi det var et gedigent Kulturprojekt med 
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omkring 45 medvirkende der bosatte sig i 
området en uge, prøvede den forberedte 
forestilling færdig og viste den i 3 dage 
for publikum. Det var outofseason, så der 
kom nogle nysgerrige LOKALE, og en hånd-
fuld TYSKE TURISTER i gule regnfrakker, med 
samt BEREDSKABSVÆRNETS ANSATTE. - Idag 
i en af ruinens afsluttede forløb optræder 
en FORTÆLLER: MIKKEL LANGKNIV, iført 
hørkyse, skjorte og bukser i samme mate-
riale og fægtende med en lang kæp, som 
ligeværdigt anvendes til pegepind, truende 
våben og hest. BØRNENE sidder på skind på 
jorden, de VOKSNE på bænke - eller står op - 
og han henholdsvis fortalte om en skrækkelig 
BISKOP og én der blev uretmæssigt dræbt, 
og en fantastisk: MARGRETHE SPRÆNGHEST, 
som havde haft en skæbne med tilknytning 
til LILLEBORG på Bornholm og et FÆNGSEL 
på FYN! - Måden var uovertruffen klar og 
skarp og vekslede mellem direkte angreb, 

R O A D / S E A - t R i p  D A N M A R K / S V E R i G E Tekst og fotos af Inger Birkestrøm Juul
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robust udlevering og afhøring i lektien af 
publikum; fortælleren sagde fæle ting om 
pigerne, drillede drengene, og gik direkte på 
både damer og herrer, alt med en dygtighed 
og spændstighed i foredraget, at ingen kunne 
modstå denne fortællers råstyrke og charme... 
Via TEJN til GUDHJEM, hvor det lykkedes at 
bænke sig med havudsigt og at fortære en 
”Sol over Gudhjem”: røget sild med ægge-
blomme, og en mageløs lokal øl... Alle sprog 
blandede sig her: tætpåRIGSDANSK, SVENSK, 
TYSK, AMERIKANSK og BORNHOLMSK, og 
udstillinger af malerier, glas og keramik vek-
slede med spisesteder der kunne levere alt fra 
sushi og burgere til bemeldte røgede sild... Set 
i lyset af tidsaspektet køres forbi KLEMENSKER, 
som er den nye ramme om BIRCA: SUSANNE 
DANIGS SCENEKUNST CENTER, som ikke skilt-
ningsmæssigt umiddelbart var at identificere, 
men det angivne: BOLBYVEJ 7 eksisterer 
og er fotografisk dokumenteret... Tilbage til 
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RØNNE, handlede det efterfølgende om at 
skaffe en overnatning som lå i nærheden 
af BORNHOLMs TEATER og som ikke var 
kostbart. TURISTBURAUET fandt flux et egnet 
sted som ovenikøbet havde balkon mod 
havnen... Fint sted og venlig herre der havde 
huset... Vel installeret kunne der nydes en 
god pause på balkonen, inden fodturen til 
TORVET for at spise aftensmad, og videre til 
teatret, hvor forestillingen startede kl.19.30. I 
teatrets gård var gode bekendte, chefen for 
ODENSE TEATER plus forskellige kolleger og 
Teaterchefen selv, som også er forestillingens 
INSTRUKTØR: JENS SVANE BOUTRUP, med 
et yndigt barn på skuldrene, hilste på, og 
bekræftede vores interviewaftale i morgen. 
- Aftenens forestilling: ERASMUS MONTANUS 
vistes med 5 SKUESPILLERE på scenen, som 
også sang, dansede og spillede musik og en 
KAPELMESTER/musiker i orkestergraven som 
holdt velkomsttale og lagde lyde og musik 

til. - Efter forestillingen, hilsen på skuespilkol-
legerne backstage og et par gode samtaler 
med bekendte. - En rød og flammende 
solnedgang satte en særlig stemning efter 
forestillingen og godt lokalt bryg akkompag-
nerede sceneriet vel. - Næste dag, torsdag: 
interview som aftalt kl.10, og efterfølgende et 
besøg på BORNHOLMS FORSVARSMUSEUM. 
Det er interessant og beskæmmende der ikke 
er nogen fælles erindring om det faktum, at 
Bornholm var besat af RUSSERNE et helt år 
efter befrielsen af resten af Danmark, og der 
ligger stadig et nag hos de efterlevende om, 
at de både blev bombet og gjort menneskelig 
skade, og at resten af Danmark ikke greb ind 
! - Tidlig eftermiddag med færgen til YSTAD, 
som denne aften spillede en udendørs fore-
stilling på et mageløst slot: MARSVINHOLM, 
hvor en fornem park har grillservering, og 
aftenen afrundes med et fint stykke: PASTOR 
QVIST, Manus och regi: CLAES ÅSTRÖM. 

Scenografien viste tre neutrale indgangsdøre 
til et ganske banalt byggeri, med dertil hør-
erne veltrimmede hække, ens kuglegrill og 
minihavelåger, som de medvirkende troligt 
åbnede med indstuderet omhu og akkura-
tesse. Forestillingen er skrevet på BLANKVERS 
og drøner livligt over scenen. - Der udspiller 
sig forberedelser til et BRYLLUP, hvor man i 
mellemscener får præsenteret en konflikt der 
handler om, at både brudgom og brud - viser 
det sig - har helt ANDRE PRÆFERANCER end 
hinanden; de udkårer hver især en partner af 
samme køn - under voldsom tumult og med 
mange forskellige reaktioner. Forestillingen 
har hele LYSTSPILLETs karakteristika, men 
tager lidt hårdere ved etikken i II.- akten, hvor 
de rigtige får hinanden, sekunderet af nogen 
knurren fra en vækkelsespræst, og til oprigtig 
glæde for resten. - Omkring kl.22 står slottet 
i silhuet og på denne smukke sommeraften 
køres der direkte til DANMARK... 
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J E N S  S V A N E  B O U t R U p
teaterchef – artiStic director for BornholmS teater

Mødet med Jens Svane Boutrup er aftalt kl.10 
i Rønne Theaters smukke foyer, og bænket 
med mokka, udsigt til gården og selve teater-
rummet udefra, præsenterer bygningerne 
sig på fineste vis, med det i tillæg, at Rønne 
Theater er Danmarks ældste levende teater-
bygning; en helt unik position. Og det er her 
egnsteatret Bornholms Teater hører hjemme.

Med stemningen fra Erasmus Montanus-
forestillingen i går aftes i frisk erindring, er 
udgangspunktet de seneste 3 års store egen-
produktioner og satsninger, med Jens´ for-
nyende syn og greb om Holberg. Jeppe på 
Bjerget i 2015, Den Politiske Kandestøber i 
2016 og Erasmus Montanus i 2017 har været 
vist som sommerforestillingerne der afløste 
sommerrevyerne, der ikke længere tiltrak 
publikum i passende størrelsesorden. Erasmus 
er i skrivende stund den sidste af sin slags. 
Da Holbergproduktionerne primært har et 

Fotograf: Berit Hvassum
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lokalt publikum (75%), er publikumsunder-
laget ikke tilstrækkeligt, og målet var at 
tiltrække et publikum udefra. - Hvor som-
merforestillingerne for år tilbage havde et 
publikum på omkring 9.000 publikummer 
er der nu ca. 4.000 gæster i sommerens løb, 
og selv teatrets egen fundraising på tæt ved 
en million kr. fra private fonde slår ikke til at 
skabe en forsvarlig økonomi. Tanken om at 
sende Holbergforestillingerne på turné er ikke 
realistisk. Da kulisserne er unikke for stedet og 
netop dette teaterrum i Rønne, på Bornholm, 
lader de sig ikke oversætte til andre scener.

 - På dette tidspunkt - forstået som et vadested, 
udveksler vi erfaringer om det fænomen, at 
forstå sine overvejelser dybere imedens man 
taler om dem. (Her præsenterer Jens et nyt 
ord til det teatrale vokabularium: transloku-
tionaritet - et begreb som er formidlet af Ole 
Funk Kirkeby, hvis undervisning Jens har 

fulgt på Odsherreds lederkursus.) Tidsmæssigt 
har Jens været Teaterchef her på Bornholm i 
9 år og kan se frem til 3½ års videre ansæt-
telse. - Jens´ egen samtale handler om ”...ikke 
at gå på arbejde, men at brænde for: Den 
Lille Fortælling - den daglige opgave - og Den 
Store Fortælling - om hvor teatret bevæger 
sig hen!” 

Meget har ændret sig siden Jens blev ansat 
i 2008. I 2008 var Bornholms Teater primært 
et revy-teater med sommerrevy på program-
met. Men ved en rundrejse til forskellige 
revyer, var det tydeligt at sommerrevyerne 
især lever af/på én ildsjæl som brænder 
fra først til sidst for netop denne genre. Det 
kunne Jens ikke opvise, og revyen var heller 
ikke anerkendt som egenproduktion. Revyen 
løb ikke rundt, og måtte derfor lukkes i 2014. 
I samme periode er statens refusionsandel 
af tilskuddet til egnsteatrene faldet fra 50% 

til ca. 35%, og ”der holdes et vågent øje fra 
Scenekunstudvalget og fagfæller med egns-
teatrenes arbejde og kunstneriske kvalitet.” 
Seneste skærpelse for egnsteatrene er et krav 
om, at der skal produceres 2 forestillinger 
årligt, hvilket Bornholms Teater havde været 
undtaget fra. Teatrets raison d’étre måtte 
gentænkes, og der måtte tænkes strategisk 
for at skaffe flere midler. Med udgangspunkt i 
en stærk interesse for Rønne Theaters historie 
blev der banet vej for at Jens selv kunne stå 
i spidsen for en lokal nytænkning af Holberg 
og dermed en ny profil for Bornholms Teater. 
I det hele taget kunne det historiske teater-
rum danne en vigtig baggrund for Bornholms 
Teaters arbejde og repertoire.

Rønne Theater startede på basis af nogle stu-
derende der i 1817 kom hjem til Bornholm og 
spillede uddrag af Holbergs Jean de France. 
Det blev modtaget med stor  begejstring og 

Tekst og fotos af Inger Birkestrøm Juul
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kort efter tog en gruppe borgere initiativ til 
stiftelse af et lokalt teaterselskab og i 1823 til 
opførelsen af rønne Theater. Det var amatører 
på scenen og repertoiret var i den lettere ende 
med Holberg, Heiberg og vaude viller. Efter en 
kort nedgangsperiode omkring århundrede-
skiftet, hvor teaterinteressen faldt (og kæl-
d eren måtte lejes ud til opbevaring af sild), 
genfandt bornholmerne begejstringen ved 
at spille forestillinger på den lokale dialekt 
som f.eks. : I Piblamarken = I PigeMarken 
= På Frierfødder. Det blev hovedrepertoiret 
frem til ca. 1975 hvor revyen kom på banen. 
I dag er Rønne Theater det lokal samlingssted 
og ”klubhus”, hvor den meget aktive lokale 
Teaterforening, to amatørgrupper, kultur-
skolen og Bornholms Teater alle arbejder i 
samme teaterrum.

I et tilbageblik på, hvordan Jens Svane 
Boutrups interesse for det teatrale  startede, 

fortælles om farmoderen, der arvede 
ko stumebeholdningen fra et kor i Gladsaxe. 
I Jens’ barndomshjem fandtes derfor et helt 
rum med kostumer, og det blev måske klang-
bunden for interessen for at optræde. - En 
god sangstemme førte til headhunting og 
deltagelse i musicals på gymnasiet og førte 
videre til Nørregadeteatret i Maribo, hvor 
Frank Rubæk residerede. Historiestudie på 
Københavns Universitet simultant med søg-
ning om optagelse som skuespiller og instruk-
tør; arbejde for Operation Dagsværk, Red 
Barnet og Røde Kors, videre til arbejde som 
korist på Gladsaxe Teater; kulturlegat og 
optagelse på et 10-ugers instruktions kur-
sus i New York. Bachelor i Teatervidenskab 
fra Københavns Universitet, efterfulgt af en 
Master of Fine Arts på Brooklyn College i 
New York. Afgangsforestilling i USA bliver 
Line Knutzons ”Først bliver man jo født” og 
debuten ”Kains Mærke” af Morti Vizki på 78th 

Street Theatre Lab. 1 års arbejde på Sohorep, 
Manhattan som Adm. Manager. Oversætter 
i de kommende år ca. 20 manuskripter til 
Amerikansk og promoverer dem i Canada 
gennem projektet New Nordic Voices. For 12 
år siden ansættelse som teaterleder på Teater 
Momentum i Odense, som Jens er med til at 
starte op. Og endelig bliver det Bornholm i 
2008.

Der er nye idéer i støbeskeen, nogen så nye 
at de stadig skal gennemtygges, og andre 
som arbejder på at fortsætte arbejdet med 
Holberg. Næste projekt er Jeppe på Bjerget 
som dukketeater for børn med skuespilleren 
Christine Albrechtslund, som også er medvir-
kende i Erasmus Montanus. Interessen samler 
sig om at videreføre det dannelsesprojekt 
som altid har været målet på Rønne Theater, 
inspireret af at inskriptionen over prosceniet: 
Lær Visdom af Livets Optrin. Med afsæt i 
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Holbergs dannelses/revselsesprojekt, dialek-
tkomediernes lokale fokus og revyens satire. 
At levendegøre historien ved at nyskrive 
komedier, som med afsæt i den lokale og 
lille historie fortæller noget om hele verden, 
og her går det ikke an at sætte punktum, for 
historien og visionerne folder sig ud i en kom-
bination af tænksomhed og levende engage-
ment, når det handler om teater i Rønne på 
Bornholm under Jens Svane Boutrups ledelse. 

Bornholms Teater: ”Erasmus Montanus” 
Instruktion: Jens Svane Boutrup 

Foto: Anders Beier/Mindgap



30

p A S S A G E
gadeteaterfeStival i helSingør  helSingBorg 1. - 6. aUgUSt 2017

KULTURVÆRFTET, hvor vores kollega: 
Instruktør MIKAEL FOCK er chef, var første 
station på denne regntunge dag, hvor alle 
væsentlige begivenheder var planlagt 
primært udendørs, men måtte søge under 
tag/parasoller/paraplyer/indendøre eller slet 
og ret aflyses, alternativt flyttes til - forhåbent-
ligt senere ! - Torsdag d.3. August var denne 
signaturs mulige dagsværk som gæst/pub-
likum på Gadeteaterfestivalen i Helsingør, 
hvor sileregn med minimale pauser stod på 
vejrmenúen - og den slags bør ikke skræmme 
en hard core site specific iscenesætter, så 
fra tidlig formiddag til tidlig aften lykkedes 
det at se og følge skønne, vigtige og teatrale 
produktioner af mange arter.  

KULTURVÆRFTET er rammen om alskens 
kuturbegivenheder, et bibliotek og en her-
lig café; spændende byggeri med respekt-
fuld afdækning af stedets oprindelige og 

 væsentlige historie som værft - og fortjener 
en nøjere granskning i sin egen ret og gode 
ord fra Mikael. - Her kunne man med skøn 
udsigt nyde smørrebrød i en helt autentisk 
udgave og betragte regndråbernes dans på 
ruderne, og nærstudere programmet for at 
vælge hvad der var muligt at gennemføre - 
og dermed se... 

LOS GALINDOS en trup fra Catalonien havde 
på Kongekajen opstillet en fin yurt (mongolsk 
telt) og reklamerede med forestillingen UDUL 
for: fra 5 år. De medvirkende bestod af to 
modne og to lidt yngre artister, kvinder og 
mænd ligeværdigt, iført primært mørkeblåt 
jakkesæt/kjoler og brunt fodtøj. Scenen var 
få meter i diameter, men udfoldede helt 
mageløse scenerier af artistisk og poetisk 
karaktér. Hele forstillingen var uden ord, 
akrobatisk og fysisk. Musikken var klas siske 
temaer og lyde. Indledningen bestod af 

 ufatteligt mange entréer af de tre åbninger 
der var i yurten, og i en hel scene skabte 
ensemblet et sandt stormvejr gennem hele 
teltet, via illusioner med viften og styret 
rundkastning af alle mulige sager. Publikum, 
voksne som børn, fik af og til opgaver med 
at holde en ting, passe på et par sko, blev 
aet på kinderne eller kildet i håret - alt meget 
fint, varsomt og hurtigt, så ingen sad og 
grublede eller blev forlegne. Der blev skabt 
bevægelser af finurlige dimensioner med 
et par ægte tæpper, som truppen enkeltvis 
eller samlet gemte sig, lagde sig under, eller 
trak af hinanden. Der var optræden i mast, 
balancegang og unikke akrobatiske opvis-
ninger på den beskedne cirkel i uprætentiøs 
påklædning, ingen sminke eller ydre com-
parseri; ren magi, nærvær og fantasi kende-
tegnede denne nycirkusgruppe.
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M/S MUSEET FOR SØFART ligger som en 
fin forlængelse af Kulturværftet, og er med 
hele sin arkitektur et udeoginde på samme 
tid. Tilsyneladende går man ned i mørket, 
men adskillige glasskæringer i megaformater 
sammendigter det indre og ydre og følelsen 
af DOK fornemt. - Selve den permanente 
udstilling var maritimt udført og gedigent 
oplysende; det særlige ved denne periode 
er udstillingen: SEX AND THE SEA, skabt 
af SASKIA BODDEKE & PETER GREENAWAY. 
Udstillingen rummede artefacter, installa-
tioner skabt af sømænds egne private gem-
mer, gallionsfigurers smægtende kroppe og 
ansigtsudtryk og i særdeleshed et filmisk 
rum, hvor alle fire vægge var illuminerede 
af en sand kakafoni af undervandsfilm hvori 
svømmede nøgne mandsskikkelser, visuals 
fra livet ombord, interviews, stills i mængder 
af prostituerede af alle køn, mænd som er 
på vagt, sover, er fulde, er på  sexmarkedet 

eller sværmer for hinanden. Et lag mere 
viser interview med søfolk af den autentiske 
slags, der uden filter beretter om livet som 
sømand, set fra den seng som var opstillet i 
dette kaleidoscopiske boudoier. - Greenaway 
har tidligere skabt en mægtig udstilling på 
Holmen i slut 80èrne/90èrne og adskillige 
film, og det er spændende at være tilskuer 
til INSTRUKTØRERs arbejde MUSEALT og med 
INSTALLATIONSKUNST.

På hovedgaden foran Helsingør Rådhus var 
en regulær sammenstimlen og den megen 
silen overgået til finregn, hvori en herlig 
gruppe unge aktører KING OF THE JUNGLE i 
regnvåde skjorter og fugtige grå bukser iført 
dokumentmapper opførte en musikalsk - til 
tider decideret dansende - gadeperformance 
om hele det segment man kan kalde DJØF/
embedsstanden etc under navnet: REACT ! - 
Hele opvisningen kredsede om disciplinering, 

og periodiske opbrud og udbrud af samme, 
vilde danseoptrin og momentvis akrobatiske 
synkrone sekvenser, tiggervandringer med 
mappen i munden som en hund, eller vilde 
udbrud imod systemet. - Fuldkommen ener-
giske, dygtige og charmerende var disse 
unge Svenskere !
Og så fortsatte regnen...

Publikum reddede sig under mægtige café-
parasoller i TOLDKAMMERGÅRDEN, hvor 
MAX NOMAL PRODUCTIONS gennemførte 
alt hvad der var muligt - uden overdækning 
- med ild, under titlen: BURNING AMBITIONS. 
Kompetent og afvæbnende opførte Max et 
kort potpourri af ildnumre, og måtte tage ly 
for regnen selv, som ikke var nogen lykkelig 
medspiller til fakkel ild. 

PAOLO NANI TEATER søgte indendøre i 
Toldkammergården, og under titlen: JEKYLL 

Tekst og fotos af Inger Birkestrøm Juul
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ON ICE vistes 1 times klovneri på højt plan for en fuld-
kommen pakket sal. Paolo fremstår med overdimensioneret 
krop og mægtig strittende hårkrans, kæmpetud og klassisk 
klovnesminke. Han anvender gramlotens sprog- og lydunivers, 
mime og publikumsinvolverende grinagtige scenerier. En isbod 
på hjul og nogle balloner er udstyret, og via disse enkelte reme-
dier vise Paolo Nani alle menneskets fæle og finurlige sider solo, 
eller med medspillere hentet fra salen.

På dette tidspunkt virkede det tvivlsomt om mere udendørs 
optræden kunne finde sted, og for at anvende tiden og ruten 
optimalt, indlagdes et stop og besøg på LOUISIANNA Museum 
of Modern Art som netop nu viser en mægtig udstilling om 
Performancekunstneren MARINA ABRAMOVIC, som siden 
70érne har iscenesat og udstillet sin egen krop fra de mest tavse 
begivenheder til urskrig, udmattelsesforløb og udsathed i forhold 
til publikum. - I indgangen til udstillingen passeres en korridor, 
hvor man udsættes for et lydinferno af maskingeværsalver, 
der har ekstremt voldsom virkning selvom man er forberedt. - I 
de forskellige rum findes videoer fra forløb hvor Marina råber 
vedholdende til hun mister stemmen, klip fra en udstilling, hvor 
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alskens instrumenter var lagt frem på et bord, til publikums afbenyttelse, på 
hendes ansvar, og en af de seneste begivenheder der fandt sted på MoMA, 
NY, hvor Marina sidder ved et bord midt i et rum som museumsgæsterne går 
igennem, og hvor man frit kan sætte sig på stolen overfor, og betragte hende 
så længe man ønsker. En hel væg viser simultant et uddrag af gæsternes 
ansigter og Marinas ansigt, med alle de forskellige reaktioner det giver fra 
ro, anspændthed, gråd og forsøg på smil hos gæsterne, og Marinas vedhold-
ende, dybe blik. - I et særligt rum vises widescreen videosekvenser af kvinder 
i folkedragter der blotter og masserer der bryster og bærer dem frem mod 
beskueren. En anden sekvens viser mænd i folkedragt med blottet køn, og i 
beskrivelsen til rummet er en reference til urkoder og frugtbarhedsriter som er 
en del af kultiske møder i området hvor Marina stammer fra.

Helt uretfærdigt er der meget lidt mentalt overskud til at drage det fulde 
udbytte af TAL R´s udstilling, som kan fortjene en nøje og grundig gennem-
gang... 

Et kort vue i parken over vandet viser, at vejret nu her omkring kl.20 viser 
ophold i regnmængden, og på Strandvejen mod København eksponerer en 
stor smuk regnbue sig.

Marina Abramović - The Hero (2001) 
© Marina Abramović - Photo: © TheMahler.com 

Courtesy of the Marina Abramović Archives
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D y N A M O  i  O D E N S E
møde med rUne vadStrøm anderSen og gry lamBertSen fra tin can company

Det er en smuk eftermiddag ved Odense 
Havn, et af de steder hvor det gamle havne-
miljø mødes med det Jens Galschiøt kalder 
”New Manhattan”. Vi mødes i en gammel 
fabriksbygning, Dynamo, der er ved at tage 
form til et nyt Produktionshus for nycirkus.

Gry og Rune har været med i hele den 
udvikling nycirkus har gennemgået i dette 
årtusinde og håber med Dynamo at kunne 
skabe et hus for professionelle artister, og 
derigennem også være et sted hvor nyud-
dannede artister fra AMoC (akademiet for 
moderne cirkus) kan skabe deres forestillinger 
og eksperimentere med nye ideer.

Ny cirkus er en forholdsvis ny kunstform i 
Danmark. 

På AMoCs hjemmeside står:
“2014: September, uddannelsesstart! Juli;  
AMoC bliver SU godkendt Maj: Danmarks 
første videregående forsøgsuddannelse i 
nycirkus godkendes endeligt af kulturmini-
steriet. Uddannelsen får navnet “AMoC 
Akademiet for Moderne Cirkus” De første 
optagelsesprøver gennemføres og uddannel-
sens Første hold på 12 studerende bliver sat. 

2012: Københavns kommune bevilliger 6,25 
mio. over de næste 3 år til en videregående 
Nycirkus forsøgsuddannelse på AFUK. 
Regeringen afsætter 6 mio. fordelt over de 
næste 4 år til en nycirkusuddannelse i samar-
bejde med Københavns kommune.”

Det betyder at de fleste danske artister er 
uddannet i udlandet, også Gry og Rune der 
har en uddannelsesmæssig baggrund fra 
Stockholm og Moskva.

Efter endt uddannelse startede de deres 
eget kompagni: Tin Can Company, som 
netop for første gang har modtaget støtte 
fra Scenekunstudvalget. Støtten og over-
vejelserne om den kommende forestilling 
danner udgangspunkt for snakken om 
nycirkus som kunstform. Mange artister har 
gennem årene fungeret som staffage i teater-
forestillinger eller de har indgået i rene cirkus 
sammenhænge, hvor deres dygtighed jo altid 
vækker jubel.

Men som Rune siger: Efter 16 år på line, vil 
man gerne videre. Og den bedste måde at 
komme videre på, er ved at skabe en ny per-
sonlig fortælling, en fortælling der har mere 
til fælles med moderne dans end med kon-
ventionelt cirkus. Der behøver ikke at være 
en logisk forklaring for at se det ma giske, 
når to mennesker mødes i luften. Det er 
dygtigheden, bevægelsen og rummet og alle 
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de øvrige scenetekniske momenter, der sam-
men skaber forestillingen.

Fra Tin Can Companys kommende 2018 
forestilling, bevæger samtalen sig over i 
mere generelle fremtidsperspektiver. Selv om 
uddannelsen er ung, har nycirkus alligevel 
mistet lidt af nyhedens værdi. Der er behov 
for dels at arbejde videre med det kunst-
neriske udtryk, men måske især for at se på 
de overordnede muligheder nycirkus har. Tal 
fra Frankrig og Finland, at koblingen mellem 
cirkus og gymnastik og cirkus og børn, er 
gode værktøjer til at bygge bro mellem børn/
unge og scenekunst. Cirkus har traditionelt 
meget store besøgstal og rigtig mange børn 
vil hellere lege med i cirkus end de vil deltage 
i mere konventionel konkurrenceidræt. Så der 
er et stort udviklingspotentiale.

Og det bringer os videre til sidste del af 
samtalen, nemlig mulighederne og fremtiden 
i Dynamo. Gry og Rune har i første omgang 
lånt stedet af Odense kommune, der ønsker 
at skabe et sted, der kan servicere nycirkus 
miljøet og tiltrække både nyuddannede fra 
AMoC og mere erfarne artister for på den 

måde, at skabe gensidig inspiration og være 
med til at udvikle form sproget. DYNAMO 
afholder også Åben Nycirkus Træning, 
hvor børn og unge både med og uden 
 forudsætninger, kan komme ind og forsøge 
sig med Nycirkus træning.

I dag er låneaftalen tidsbegrænset, men det 
er et håb, at der kan blive lavet en bedre 
og længerevarende aftale, da dette også 
vil give muligheder for at etablere deci-
derede residencies, så artister får mulighed 
for at samarbejde over længere perioder med 
udenlandske kapaciteter. 

Uden at et residency ordning er etableret, 
har rygtet om Dynamo allerede spredt sig. 
Aftenen før vores møde, sejlede en uden-
landsk artist sin husbåd til havns og han står 
nu og træner på sin forestilling, der har pre-
miere senere på ugen.

Af Steen Madsen

Fotograf: Thomas Appel
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S A R A  t O p S ø E - J E N S E N
KUnStneriSK leder af egnSteatret carte Blanche viBorg

SARA TOPSØE-JENSEN er i bevægelse rundt 
i huset, i den location hvor der siden 17.juni 
har været POP-UP KULTURHUS i det GAMLE 
RÅDHUS, hvor alle etager - og kælderen 
- danner rammen om en mægtig kulturbe-
givenhed, hvor Sara har det overordnede 
kunstnerisk ansvar.

Bænket i et smukt stort rum, gøre Sara rede 
for, at for hende er teaterbegrebet rammen 
om billedkunst, hvor den traditionelle opde-
ling af PUBLIKUM/SCENE/TEKST er alter-
neret til RUM/MØDER/STEMNING; historier 
og tekst er ikke bærende, STEMNINGEN er 
! Arbejdsmåden er mest at ligne med en 
AUTEUR og er udviklet ved et tilfælde... 
Det startede med dramalære, undervis ning 
og samtaler og udviklede sig via work-
shops på HERNING HØJSKOLE og videre 
på NORDISK TEATERSKOLEs 3-årige uddan-
nelse. Undervisningen her foregik som en 

Mesterlære, hvor Sara havde Malco Olivieros 
som sin læremester. Hele tilgangen var og 
er non-verbal, og rytmiske levende billeder. 
- Sara udtaler sig med stor respekt for de 
gamle scenekunstskoler, men har selv været 
optage af og arbejder med en ny scenekunst-
art der mere handler om bevægelse, rytme 
og animation af rum, lys og objekter og ikke 
mindst en ny relation mellem publikum og 
performer.

I det aktuelle site: DET GAMLE RAADHUS, 
Stænderpladsen i Viborg, har Sara arbejdet 
tæt sammen med SARAH JOHN, der oprinde-
ligt kommer fra Australien. Hun kom til CARTE 
BLANCHE i 2011 med ønsket om at være 
og arbejde dér et stykke tid, og er nu helt 
uundværlig. SARA og SARAH har de seneste 
3 år arbejdet som en duo og udvikler i fæl-
lesskab fremtidslaboratorier med unge: THE 
LAB, og Saras fornemmelser er at det er dér 

- i den retning - Carte Blanche skal arbejde 
videre. LABYRINTFORESTILLINGEN i kælderen 
er også en væsentlig retning og udtryk for 
Saras opfattelse af det teatrale, primært som 
SENSORISK. I et deja vue fortæller Sara om 
opholdet hos ENRIQUE VARGAS i hans com-
pani TEATRO DE LOS SENTIDOS i 1998-99, og 
videre med egen soloforestillingen VAR DER 
ENGANG i år 2000. Af en showcase fulgte 
refusionsgodkendelse, og VAR DER ENGANG 
var det følgende år den danske børneteater-
forestilling der tournerede mest i verden. 

CARTE BLANCHE har, forstået som profes-
sionelt Egnsteater, en væsentlig passus 
i sin kontrakt med Viborg Kommune som 
EKSPERIMENTERENDE og med fokus på smalle 
formater, hvilket er angivet som en væsentlig 
del af dets virke. KULTURkontrakten disku-
teres og fornys med 4 års mellemrum og har 
varet siden 2004. Teatret har forpligtigelser på 
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at være en aktiv kulturaktør og samarbejds-
partner og at lave 2 produktioner pr. år. Ofte 
bliver det dog til både 3 og 4.

Sara har personligt valgt ikke at blive for 
institutionaliseret og beholdt sin frihed til at 
kunne forlade stedet, ved ikke at købe hus 
eller leve omkostningstungt. Det vigtigste er, 
at insisterer på sin frihed til at gøre det, der er 
meningsfuldt.

Det er også vigtigt at dele opgaverne med 
andre mennesker. Carte Blanche startede 
som en 1-kvindes-hær, men har nu 5 fast 
tilknyttede medarbejdere, 2 primært tek-
nisk og administrativt. Og har på årsbasis 
omkring 20-25 ansat freelance i forbindelse 
med produktioner. Carte Blanche´s produk-
tioner opstår ofte i et samarbejde med andre – 
ofte internationale - scenekunstaktører, både 
gennem co-produktioner og ved at arbejde 

med en forestillingsform, der fungerer som en 
fælles ramme og giver plads til den enkelte 
kunstneres eget udtryk og projekt. Således 
som det også sker i POP-UP-KULTURHUSET, 
hvor 6 forskellige danske og internationale 
scenekunstnere, har arbejdet med deres eget 
projekt under den fælles ramme.

I Viborg arbejder Carte Blanche eksperimen-
terende sammen med de andre kultur-
institutioner bla KUNSTHALLEN, BIBLIOTEKET, 
MUSEET og DOMKIRKEN. Sammen med 
Kunsthallen  arbejder Carte Blanche på 
visionen om at flytte ind i DET GAMLE 
RAADHUS og i disse rum i fremtiden skabe et 
TVÆRÆSTETISKE kunsthus.

Der høres stemmer udenfor og SARAs nærvær 
er ønsket inden længe. Vores møde er 
tidsmæssigt fløjet af sted, og da hele begiven-
heden: POP-UP KULTURHUSET slutter denne 
dag, søndag d.25.juni, skal der pilles ned, 
pakkes og flyttes, så alle har rigeligt at gøre. 
Dette fuldkommen levende sted og dets men-
nesker summer af positiv energi - og i afslut-
ningen hører jeg SARA sige ”Man skal turde 
forlade sine succeser !” - et udsagn al CARTE 
BLANCHEs virksomhed vidner om.

Tekst og fotos af Inger Birkestrøm Juul

Foto: Bo Amstrup
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c A R t E  B L A N c H E
eKSperimenterende egnSteater  p-Up KUltUrhUS viBorg

Allerede på afstand og udenfor er der serve-
ringer og udendørs aktiviteter: Picnic i Parken, 
musik og scener der vidner om aktiviteter 
på alle plan. - Hele begivenheden er både 
CARTE BLANCHEs særlige væren i Viborg, 
som «eksperimenterende egnsteater” - et 
ud sagn indskrevet i teatrets kontrakt - og POP-
UP KULTURHUS som en del af LETs RETHINK, 
der er overskriften på AARHUS KULTURBY-
status her i 2017. 

Denne begivenheds location: DET GAMLE 
RÅDHUS er mageløst indrettet, med rum for 
lytten, hvilen og contemplation, rum for ska-
belse af egne bygværker og visuals, overalt 
hvidklædte venlige mennesker, der kommer 
gæsten i møde med entusiasme og venlighed.  
- I forhallen er skulpturer lyssat, på øverste 
etage transparente ophæng i vinduerne, 
som skaber magiske stemninger i rummet. En 
samling af beslægtede figurer fylkes omkring 

en skulptur, et sted drikkes the, forhallen lyder 
af dæmpet sang og musik, og i kælderen 
- en SENSORISK LABYRINTFORESTILLING ”I 
Byens Gamle Hjerte” - iscenesat af GABRIEL 
HERNANDEZ fra Columbia.

I et særligt mørklagt rum vises gæster ind 
én ad gangen af SARAH JOHN (Østrig) og 
præsenterer med denne installation de 
nyeste tanker om videreudvikling af CARTE 
BLANCHEs særlige vinkel på sin kunstneriske 
undersøgelser. Gæster/aktører sidder i kon-
centreret stilhed rundt om små podier, i et sort-
klædt lydløst rum, hvor der arbejdes koncen-
treret med lys, tegninger, kort og noget der 
bringer fysik- og laboratorieforsøg i erindring. 
Dette rums anslag til videre forsøgs arbejde 
besøges ganske kort, men efterlader en nys-
gerrighed om at følge CARTE BLANCHEs 
videre udviklingsarbejde.

Forestillingen i kælderen I BYENS GAMLE 
HJERTE starter i forhallen. Gæsterne/publi-
kum samles i grupper a´ tre personer, som 
skal ”rejse” sammen. En kvinde og hendes 
unge datter er mit rejseselskab, og vi gennes 
venligt ned i en kælder, hvor der krybes sam-
men på et hvidt skind på et gulv, sammen 
med en ung kvinde i hvidt, fortæller os en 
historie om (sig selv !?) og opfordrer os til at 
gensanse og tænke på en særlig by/sted som 
betyder noget for os. - Efter en dvælen sendes 
vi videre ad smalle gange i kælderen, afmas-
ket med hvide stoffer og små trin og el-pærer, 
til vi når et rum, hvor en person i en æble-
kælder beskriver netop disse æblers særlige 
karakteristika, og opfordrer os til at tage netop 
det/de æbler der dækker vores egen aktuelle 
situation, og efterfølgende fortæller, hvor det 
er godt at efterlade dem, dersom ønsket om 
forandring skal lykkes.
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 - I et rum med fine gamle møbler, fortæller en 
herre om dufte af kaffe og cigar, og lader et 
etui med en cigar gå rundt, som er den sidste 
hans afdøde familiemedlem har røget på. 
Kaffedåsen og duftemnerne bringes rundt, så 
de rejsende selv kan snuse til herlighederne 
og opleve eller genkalde sig særlige lugt-

oplevelser. - I en passage - en tilsløret ung 
kvinde i sort, omgivet af modelbygninger 
med små vinduer, opfordres vi til at lægge 
øret hen tæt på bygningerne, og hører helt for-
skellige lydspor af musik, samtaler, urovæk-
kende følelseslyde og sange. - I et værksted 
omgivet af hylder med objekter og ophæng 

sidder en tegner og skaber minutiøse værker 
med tynde blyantsstreger. Hun fortæller om 
det smykke hun bærer om halsen, der har 
tilhørt hendes bror, som hun ikke har set i tre 
år, og som hun savner meget. Han er efterladt 
i mellemøsten og ingen ved hvornår de kan 
ses igen. - Vores rejse byder på at skrive små 
sedler om overvejelser og beslutninger, som 
hænges op på sirlige snore, og kan læses af 
andre efterfølgende. - I afslutningen af forlø-
bet kommer vi op i en lille lukket gård, og her 
ved vejs ende inviteres vi til the og citronkage 
serveret i dukkekopper bænket på små stole 
ved meget høje borde. Således genskabes 
illusionen om det barnlige; rejsen er tilende-
bragt og man skilles med en vis dvælen og 
med sine sanser vakt.

Virkeligheden tages tænksomt ind - og er 
særegen efter dette drømmende forløb i det 
gamle hus´ underverdenen.

Tekst og fotos af Inger Birkestrøm Juul
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Efter flere års politisk diskussion om dag-
pengereglerne nåede et flertal i folketinget i 
oktober 2015 frem til en ny dagpengeaftale. 
Denne aftale skabte ro om selve dag-
pengesystemet, men sikrede ikke den længe 
ventede forbedring for de mange som er løst 
knyttet til arbejdsmarkedet, såkaldt “atypisk” 
ansatte, freelancere, selvstændige og hono-
rarmodtagere.

Man valgte at skyde de “atypiske” til hjørne, 
idet man fulgte Dagpengekommissionens for-
slag om en ny udredning af disse forhold. 
En nedsat arbejdsgruppes  rapport foreligger 
nu. Og denne rapport er fulgt op med en 
stort set identisk politisk aftale mellem de 
tre regeringspartier og Dansk Folkeparti og 
Socialdemokratiet.

Den politiske aftale medfører en række prin-
cipielle ændringer i dagpengesystemet for 

de som er løst knyttet til arbejdsmarkedet. 
Kunstnere har ikke været i fokus i diskus-
sionen, men kunstnere omfattes af de samme 
regler som andre med løs tilknytning.

De væsentligste principielle ændringer består 
af:
•	 sondringen/kassetænkningen mellem 

forskellige ansættelsesformer ophører
•	 skønsmæssige afgørelser erstattes af 

objektive kriterier
•	 kroner konverteres til timer.

Kassetænkning ophører
Det hidtidige dagpengesystem har 
grundlæggende været etableret af hensyn 
til de mennesker som har fast ansættelse 
og fast løn. Øvrige grupper har været knop-
skydninger til dette. Der har således været 
forskel på mulighederne, afhængigt af om 
den enkelte optjente til dagpenge gennem 

A-løn, B-honorar, som selvstændige eller som 
freelancere. Og kasserne kunne ikke tælles 
sammen.
Den kunstner som havde en aftenskolejob 
som lærer, men ud over dette havde selv-
stændig kunstnerisk virksomhed, kunne ikke 
lægge dette oven i hinanden i dagpenge-
beregningerne.

Det kan man fremover. Den enkelte vil kunne 
summere forskellige typer indkomster til både 
optjening og satsberegningen. Den nye ord-
ning gør det også muligt for den enkelte at 
skifte arbejdsprofil og fortsat opnå ret til dag-
penge. Fx kan man neddrosle den selvstæn-
dige virksomhed og tage mere almindeligt 
lønnet arbejde uden at man af den grund 
ændrer status i det fremtidige dagpengesys-
tem.
Fremover tæller al slags lønnet beskæftigelse 
med.

D A G p E N G E
ny aftale om dagpenge for SelvStændige, honorarlønnede og freelancere giver Udøvende KUnStnere 
rettigheder Svarende til alle andreS.
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Fra SØNDAG AFTEN

Skøn fjernes
Hidtil har selvstændige skullet dokumentere 
at have drevet virksomheden i væsentligt 
omfang i mindst 52 uger indenfor de se neste 
3  år, for at opnå ret til dagpenge. Vurderingen 
af “væsentligt omfang” har været et skøn.

Fremtidig bliver udgangspunktet ikke forsøg 
på timeberegninger, men derimod faktisk 
udbetalt indkomst – som de fremgår af Skat’s 
oplysninger. Og her bliver det underordnet, 
hvilken indtægtsform der er tale om. Dog 
med særlige periodiseringsvanskeligheder for 
selvstændige, idet indtægterne for selvstæn-
dig virksomhed ikke opgøres månedligt, men 
efter regnskabsårets afslutning.

Kun beskæftigelse som indberettes til skat 
– gennem de etablerede skattesystemer – 
tæller med.

Får302: ”Omsorg” 
Instruktion: Johannes Maria Schmit 

Foto: Thomas Cato
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Kroner konverteres til timer
Beregningerne foretages ud fra antal timers 
beskæftigelse. Dette fremgår som bekendt på 
en almindelig lønseddel. Men det fremgår 
ikke af B-honorar, freelancebetaling eller 
selvstændig virksomhed. Fremover omregnes 
skatteindtægter ud fra (2016-niveau) ca. 114 
kr.

Modtager man et honorar på 1.140 kr. vil 
dette blive omregnet til 10 timer, når man 
skal opgøre sit optjeningsgrundlag.

Ophør af virksomhed
Blandt vanskelighederne i det hidtidige 
sy stem har været at bevise ophør af egen 
selvstændig virksomhed. Fx krav om at en 
musiker skal sælge sit instrument for at opnå 
dagpenge i en mellemperiode mellem to 
turneer. Nu bliver det tilstrækkeligt med en 
registrering af ophør af virksomhed på på 

virk.dk. Dermed forsvinder også en række 
vanskelige skøn.

Det sammenhængende  
dagpengesystem
Et dagpengesystem består i hovedsagen af tre 
elementer: optjening af dagpengeret, satser 
og beregninger af udbetaling af dagpenge, 
regler for genoptjening af dagpengeret.

Columbusægget er at man nu sammen-
tænker disse tre elementer ud fra samme 
økonomiske logik – skatteindberetningerne. 
Det er registrerbare og kontrollerbare oplys-
ninger, fri for mere eller mindre tilfældige 
skøn. Det vil i langt mindre grad komme til 
at handle om det taktiske samspil med sags-
behandlere.

Som i det nuværende system vil der fort-
sat være en række bureaukratiske 

 afgrænsninger, fx vedrørende ophør og 
opstart af selvstændig virksomhed eller defi-
nition af selvstændig virksomhed. Det frem
tidige dagpengesystem bliver ikke fri for juri
diske vejledninger endsige komplikationer. 
Men de bliver gennemsigtige og objektive 
– og dermed lettere at planlægge sit arbejds-
liv ud fra.

Og udøvende kunstnere vil ikke længere 
have det vanskeligere end øvrige grupper på 
arbejdsmarkedet.

Fra 2018
Regeringen vil fremsætte et lovforslag om 
ændringer i dagpengesystemet i folketings-
året 2017/2018. Forventningen er at de nye 
regler skal gælde fra 1. juli 2018.

De nye regler skal evalueres, senest i 2021.
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R U N D E 
D A G E

FyRAFtENS-SALON  
-  ER pRODUcENtER VORES FREMtiD?

Kamilla Bach 
Mortensen 

40 år 
12. november

Mikkel Harder 
Munck-Hansen 

50 år 
29. oktober

N O t i t S E R

12. oktober 2017 kl. 17-19
Brancherådet for Scenedans’ har gennem flere 
år arrangeret en række populære saloner  
med fokus på aktuelle temaer og debatter. 
Denne gang arrangeres salonen i samar-
bejde med Projektcentret i Dansehallerne og 
Udviklingsplatformen for Scenekunst, som 
også lægger hus til.

Vi ønsker med denne salon at rejse 
spørgsmålet, om dansefeltet kan drage nytte 
af professionelle producent-kompetencer. Er 
det en fordel for en kunstner/et kompagni at 
samarbejde med en professionel producent? 
Eller giver det mere mening at arbejde selv-
producerende? Hvad er det for nogle kompe-
tencer den gode producent kan/skal kunne 
bringe ind i arbejdet omkring en kunstners 
virke for at gøre en reel forskel?

Nogle af de mere etablerede kompagnier har 
valgt at investere i fastansatte producenter; 
nogle af de projektstøttede kunstnere priori-
terer at ansætte en producent på projekt-
basis; mens andre hverken har mulighed for 
eller ønsker sig en producent. Der er sandsyn-
ligvis lige så mange forskellige konstellationer 
omkring producentvirksomheden, som der 
er kunstnere, og lige så mange forskellige 
opfattelser af det at være producent. Vi vil 
her forsøge at afdække fordele og ulemper 
ved en række modeller, med udgangspunkt i 
udvalgte aktørers erfaringer med producenter 
og selvproducerende virksomhed.

Hele arrangementet vil tage ca. 90 minutter, 
efterfulgt af et glas vin.

Sted: Udviklingsplatformen for Scenekunst, 
Otto Busses Vej 5a, bygn OBV048, Kbh SV (tast 
’Udviklingsplatformen’ i Google maps).
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F R A  V E S t E R G A D E  t i L  H E R N i N G

I slutningen af august modtog redaktionen, 
fra Niels Damkjær, nedenstående brev 
med en beretning om det tidligere gruppe-
teater. I dette nummer bringes første del om 
Vestergade og i næste nummer, følger vi op 
med en artikel om TEAM teatrets første år og 
bringer derudover en samtale med Niels.

Kære Steen.
 
For et par dage siden fik jeg en invitation til 
at komme til 50 års jubilæum for min gamle 
ven og kollega Jacob Oschlag på Skørping 
Marionetteater den 1. oktober. 
 
Det satte pludselig tankerne i gang. At jeg 
da for resten sidste år havde 50 års jubilæum 
som den første uddannede dramaturg i 
Norden (en time før min kammerat Palle 
Juul Jørgensen), og i disse dage havde jeg 
for 50 år siden min debut som akut indkaldt 
lystekniker i Vestergade 58 til Kaspar Rostrups 
iscenesættelse af   ”Kurer ham, kastrer ham!” 
med starten på drømmen om et nyt ensem-
bleteater.
Og tidligere end det … jamen det var vist i 
februar eller marts 1967 at jeg slog igennem 
som instruktør med Jens Okking i hoved-
rollen i O’Neill’s ”KEJSER JONES” i vores 

 eksperimentalscene Vestergade 58. Så jeg har 
aftalt at mit 50 års jubilæum bliver fejret ved 
urpremieren på min iscenesættelse af dukke- 
og skuespillet ”DE TRE SMÅ GRISE… IGEN…
IGEN” (frit efter en børnebog af Brasiliens 
berømte romanforfatter Érico Veríssimo). Det 
sker lørdag den 7. oktober i Festsalen på den 
gamle Katedralskole i Haderslev – en del af 
Rådhuset.
 
Måske skulle jeg skrive en kort artikel til DET 
POSTOMDELTE om den kulturelle trykkoger 
Aarhus, hvor netop Vestergade 58 sammen 
med Svalegangen blev centre for nyt teater, 
ny dramatik, et radikalt tværgående samar-
bejde mellem instruktører og skuespillere fra 
Aarhus Teater, elever og lærere på skuespil-
lerskolen, aktivistiske studerende og lærere 
det nye fag dramaturgi, ditto Universitetets 
Teaterværksted og Studenterscenen en Chr. 
Ludvigsen som fik oversat og introduceret de 
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Tekst og udklip fra Niels Damkjær 

.

absurde og fra midten af tresserne en kultur-
rådmand Thorkild Simonsen som skaffede 
lokaler og resurser til teater- og musik- eksplo-
sionen.
 
Den 28. september i år bliver jeg 75 år. Det 
fejrer jeg ved at være instruktør og drama-
tiker samt medvirkende marionet-animator / 
skuespiller i to visninger af den dansk-tyske 
forestilling EIN FESTE BURG – SÅ FAST EN 
BORG – med en rolle på tysk og en rolle på 
jysk. Vi har et road-show med 14 forestillinger 
i 7 kommuner nord og syd for grænsen – 
Kulturregion Sønderjylland-Schleswig og EU 
Interreg. (se vedhæftede CV).

Jo, det har alt sammen givet anledning til at 
kigge i nogle udklip, som jeg har arvet efter 
min mor og andet materiale, som jeg har fået 
af en gammel ven John E. Hansen, der debu-
terede i TEAM teatret som dramatiker 1969 

med ”BAG DEM SYNGER TOVENE”. Jeg har 
ikke selv været flink til at samle på udklip etc. 
 
Så jeg har nu en god samling anmeldelser, 
artikler og plakater fra egnsteatrets midtjyske 
fødsel. TEAM teatret blev startet ved et møde 
i januar 1968 med skuespillerne fra det 
konkursramte Vestergade 58 i min lejlighed 
i Brammersgade 4 2. sal i Aarhus. Det var 
senere Svalegangens chef i 68 Henrik Bering 
Lisberg som gav os gratis husly til 5 forestil-
linger i maj og det resulterede i at vi havnede 
som fast teater for Herning by og omegn - tak-
ket være K.O. Jensen fra teaterforeningen.
 
Jeg vil derfor gerne skrive en artikel i DET 
POSTOMDELTE om TEAM teatrets første 3 ½ år 
mellem jan. 1968 og juni 1971, hvor jeg forlod 
teatret og tog mod et tilbud fra Wåge Sandø 
om at være fast instruktør på Svalegangen i 
Århus.

Teaterhistorikeren Chr. Ludvigsen har nogle 
gange opfordret mig til at skrive mine erin-
dringer, men jeg har altid haft for travlt med 
nutiden og fremtiden. Nu vil jeg kigge på et 
ret ubeskrevet hjørne af det dengang nye 
teaters historie i en meget begrænset peri-
ode (gruppeteater, egnsteater og opsøgende 
teater mm.) 
 
Jeg har vedhæftet lidt kopier af materialet 
omkring min officielle debut (anmeldt af Jens 
Kruse) og lidt fra en af flere semi-proffe fore-
stillinger, som jeg lavede samtidig med min 
ven dengang, Jens Okking.
 
Mange gode hilsener
 
Niels Niels Damkjær
Badstuegade 5  1. sal
6100 Haderslev
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V E S t E R G A D E  5 8
– viSion og virKelighed

- For helvede mand, det der, det får du mig 
ikke til! 

Jens står stædigt med begge fødder solidt 
plantet på det sorte gulv og revolveren i 
hånden, for han er helt enig med Karl Marx i 
at religion blot er opium for folket, så derfor er 
han ikke faldet på knæ med foldede hænder 
vendt mod himlen, som regibemærkningen i 
scene 5 ellers angiver. 

- Det er jo ikk’ dig Jens, der gør det, det er ham 
der niggeren, Brutus Jones.

- Jamen helt ned på knæ og folde hænder, 
fy for satan!

- Kejser Jones har sgu’ lært det som dreng af 
baptistpræsten nede i mudderet i Missisippi, 
prøv nu, Jens, det er jo den rene musik… 
og musik bliver det, da Jens Okking stikker 

revolveren i hylsteret, knæler ned, folder 
hænderne mod det sorte sceneloft og messer 
rytmisk og indædt rasende Eugene O’Neill’s 
magiske linjer om vrede, drab, synd, uret, 
anger og tilgivelse.

Under seancen står der hvide åndetåger ud 
af skuespillerens mund. Det er dog ikke et 
udtryk for helligåndens uventede ankomst, 
men skyldes den isnende kulde i teater lokalet 
i Vestergade 58. Her i vintermånederne i 
starten af 1967 er der bogstavelig talt lukket 
for det varme vand. Ikke flere penge i kas-
sen, ikke før hen på sommeren, hvor Kaspar 
Rostrup skal rykke ind som kunstnerisk leder 
af et større ensemble af professionelle og stu-
denterspillere og starte med ”Kurer ham, kas-
trer ham!” en farverigt oversat titel for Meagan 
Terry’s nyskrevne ”The People vs. Ranchman” 
(1967). Den amerikanske dramatiker skriver 
for de oprørske off off Broadway  teatergrupper: 

Open Theatre, Firehouse Theatre og Café La 
MaMa også kaldt La MaMa Experimental 
Theatre. Sidstnævnte sprælske gruppe, ledet 
af Ellen Stewart og Tom O’Horgan, tager i et 
gæstespil på Vestergade 58 det århusianske 
publikum med storm bl. a. i en forestilling 
om en sød bondemand, der er forelsket i sin 
søde so, som han har et hedt erotisk forhold 
til – noget ikke alle naboer synes lige godt 
om! Jens bliver pot og pande med de kreativt 
gale amerikanere. 

Som optakt til den store satsning med ensem-
bleteater får vi premiere på ”Kejser Jones” 
med Jens i en titelrolle, der kommer hele 
følelsesregisteret rundt i en krævende filmiske 
scenegang. Jens og jeg har kendt hinanden 
i nogle år i det dynamiske teaterliv i Aarhus. 
Vi har arbejdet godt sammen i en række for-
skellige projekter. Mest omkring Vestergade 
58. Brutus Jones’ bøn bliver den eneste knast 
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i en proces, der er en kæmpe udfordring for 
skuespillere og teknikere i vores beskedne 
givne rammer. Jeg er dog drønsikker på at 
kanontalentet i herrestørrelse, Jens, vil mes-
tre opgaven sammen med sine hengivne 
og erfarne medspillere. Og han klarer også 
alle skær og overbeviser i rollen. Barberet 
skaldet bliver han sort uden kunstig farve. 
Kritikeren Hans Andersen fra Jyllands-Posten 
konstaterer i sin anmeldelse af forestillingen 
at hos Jens er der talent nok til at fylde et par 
elevskoler. (Elevskole er nu ikke lige det Jens 
er mest optaget af! Han går hellere ret på sag.)

I tresserne bliver Aarhus hjemsted for en eksplo-
siv vækst af ny kultur. Teater, musik, littera-
tur, gøgl, billedkunst og efterhånden også for-
skellige blandingsformer. Nye grupper opstår 
og flere spændende udenlandske gæstespil 
kommer på besøg. Det er så småt i gang i 
1962, da jeg efter et kedeligt første  studieår i 

København rejser til Aarhus. Her møder jeg en 
af de første studiedage min gamle skolekam-
merat Palle Juul Jørgensen. Vi har udstået fire 
barske år i samme drengeklasse i realskolen 
Mulernes Legatskole, Odense og har derfor 
meget at snakke sammen om. Om vold og 
undertrykkelse, værre end Scherfigs tabte 
forår. Palle får dog hurtigt skiftet emne:

- Tag og kom med til timerne i dramaturgi! De 
starter i dag.
- Dramatu- hvaffornoget ??
- Dramaturgi! Hos Tage Hind. Han er skide 
god.

Palle ved øjensynligt, hvad han taler om. Han 
har lige været på højskole og haft en super 
ung lærer, Klaus Hoffmeyer. Dramaturgi er 
noget med at kende til alle processerne i det 
at lave teater, læse tekster, analysere og rea-
lisere dem. Så hvorfor ikke? 

Af Niels Damkjær
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Jeg går med. Det kunne måske være et godt 
supplement til litteraturstudiet? Det viser sig 
at være fascinerede. Tage Hind er religion-
shistoriker og angriber stoffet fra nye vinkler 
og er samtidig en begavet fortæller, som kan 
tryllebinde en forsamling. Efter et par timer i 
en intens atmosfære mellem forelæseren og 
en fuld sal er vi blevet høje og henrevne del-
tagere i en hed dionysisk fallos-fest i oldtidens 

Athen, og glemmer helt at vi sidder i et lyst 
forelæsningsrum. Livet har igen fået per-
spektiv: at teori, historie, analyse bliver kædet 
tæt sammen med praksis. Ja praksis. Teori og 
praksis gerne i forholdet fifty-fifty. Ligesom i 
lægestudiet eller i det ingeniørstudium, som 
jeg drømte om, da jeg begyndte i gymnasiets 
matematiske naturvidenskabelige linje.

Og praksis bliver her realiseret med det 
samme. Vi bliver efter et par uger kastet 
ud i at lave et performance-show på podier 
spredt i mellem borde og stole til en grandiøs 
åbningsfest i den nye store studenterkantine 
”Stakladen”. 

Det første studieår afsluttes med en teater-
historisk kavalkade med scener fra spil af bl. 
a. Aristofanes, Calderón, Strindberg, Brecht, 
Unesco mfl. Det sker på den ekstremt lille 
nyåbnede scene med 52 pladser i det ældste 
Svalegangen – på første sal i baggården over 
Finn Bøckmanns Antikvariat i Vestergade. 
Teatret er åbent for eksperimenter og for 
utraditionelle gæstespil. Det er Preben Harris 
og en flok livlige kolleger som Gyrd Løfquist, 
John Hahn Petersen, Elin Reimer, Troels Munk, 
Erno Müller, Hanne Ribens, Bende Harris 
mfl. fra Aarhus Teater som tre aftener om 
ugen kl. 22.30 laver sprælske og engagerede 
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 forestillinger. Mest med frække, provokerende 
danske tekster af Erik Knudsen, Klaus Rifbjerg, 
Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Jesper 
Jensen mfl. men også eksperimenterende spil 
af udenlandske forfattere som fx Günter Grass 
og Yukio Mishima. I sæson 66-67 flytter både 
Bøckmann og teatret Svalegangen til lidt 
større og mere velegnede lokaler i Rosengade 
11.

Udvekslingen er stor mellem håndværkere, 
akademikere og kunstnere, mellem profes-
sionelle, semiprofessionelle og amatører, mel-
lem nybegyndere og erfarne mestre. Døren 
mellem institutionerne er blevet åbnet op på 
klem, og der bliver gnedet flittigt på Aladdins 
magiske lampe. Alt sker i lyntempo. Nye rela-
tioner opstår på kryds og tværs. Unge teater-
gale fra byen som Ole Ernst og Jens Okking 
finder sammen med  venner og arbejdskam-
merater på Studenterscenen, UT Universitetets 

Teaterværksted (dramaturgi) og elever fra 
Skuespillerskolen. Flere personligheder arbej-
der samtidig på dramaturgifaget, Aarhus 
Teater og Skuespillerskolen. Teaterhistorikeren 
Chr. Ludvigsen forbinder teaterhistorie med 
teatrets teknik og konkrete praksis og skriver 
fremragende oversættelser af de ”absurde” 
dramatikere: Beckett, Ionesco, Tardieu, Genet, 
Arrabal og Pinter. Senere er han den ildsjæl, 
der får Eugenio Barba fra Oslo til Aarhus i 
1966 med ”Ornitofilerne” - en scenisk inter-
pretation af en tekst af Jens Bjørneboe, men 
som bekendt ender gruppen samme år i 
Holstebro som Nordisk Teaterlaboratorium / 
Odin Teatret. 

Bag kulisserne er der ballade på Universitetet 
omkring faget dramaturgi. Idéen om at forene 
teori, historie og praksis er en provokation for 
de mere konservativt orienterede humanister, 
så selv om vi i princippet er i gang med et 
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slags bifag, som normalt er beregnet til at 
vare 2 år, er det en sej kamp at få presset en 
studieordning igennem. Professorerne Stender 
Petersen (slavisk) og Svend Møller Christensen 
(nordisk) bakker Tage Hind og Chr. Ludvigsen 
op. Summa summarum: studiet kom for Palles 
og mit vedkommende til at vare i 4 meget 
intense år inden vi fik lejlighed til at bevise at 
vi både kunne navigere i teori, historie, ana-
lyse og praksis - efter at en meget prætentiøs 
og omfattende studieordning omsider blev 
godkendt i fakultetsrådet. 

Vi fejrer selvfølgelig i slutningen af maj 
1966 sejren i vores alternative kulturcenter 
Vestergade 58 sammen med venner fra alle 
teatermiljøerne. Her er der kunstudstilling 
på 1. sal – eller garderobe til skuespillerne 
– en fleksibel café- teatersal i stuen og jazz-
kælder i bunden. Palle har teaterbevillingen, 
så det er skam lovligt, det der sker. Det 

nye center er et resultatet af det teater-
mæssige sammenrend. Det støttes af gode 
kræfter fra Aarhus Teater, Skuespillerskolen, 
Svalegangen, Studenterscenen, UT og folk på 
Arkitektskolen. 

Jens Okking knokler både fysisk og mentalt 
som primus motor sammen med mange 
frivillige teatergale og nogle håndværkere, 
politikere, pressefolk. Imens laver Palle og 
jeg vores afgangsprøver i analyse, tolk-
ning og instruktion. Palle på Svalegangen 
med Edward Albee’s ”Zoo Story” og jeg med 
nogle scener fra Tjekhov’s ”Tre søstre”. Lidt 
af en ildprøve for der er både publikum og 
presse på. Det bliver til to gange skulderklap. 
Palle høster stor anerkendelse for enakteren 
spillet på Svalegangen, og Jens Kruse fra 
Jyllands-Posten får med Tjekhof-fragmenterne 
”en fin oplevelse (…) Den lille opførelse på 
Århus Statsgymnasium, hvis store scene er 

 glimrende udnyttet, beviser teaterværk-
stedets berettigelse: her kan man foretage 
eksperimenter med det kendte og gøre det 
nyt.”

Skuespillerskolen har i mellemtiden fået en ny 
elev, der er overført fra Det Kongelige Teaters 
Elevskole. Der går rygter om at ham Kaspar 
er mere interesseret i at være inspirerende 
sceneinstruktør for sine kammeraterne på 
skolen end at selv at være skuespiller. Kaspar 
Rostrup iscenesætter i 1966 i Vestergade 58 
en legende, elegant mini-forestilling ”Pelsen” 
af Frank Jæger med en ligeså fantasifuld og 
utraditionel scenograf – arkitekt og plakat-
kunstner Thomas Kruse. Deres overraskende 
påhit vækker begejstring hos tilskuerne. Så 
let og elegant kan det gøres. Palle og jeg 
arbejder med hver sin iscenesættelse, så vi 
kan lave en aften med to groteske én-aktere, 
som skal have premiere i Aarhus Festuge 
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1966. Palle tager sig af Hermann Moers 
”Koll”, hvor Jens Okking spiller den farlige 
autoritære indtrænger og Poul Fangel den 
skræmte købmand. Jeg instruerer Mrozeks 
”Karol” med Jens Østrup, Susanne Posborg 
og Ebbe Grundwald. Begge forestillinger 
lykkes. Jens Okking, Susanne Posborg og 
Poul Ægidius går videre og sætter sam-
men Svend Aage Madsens debutspil ”Hopla 
vi…” op. Sammen gæstespiller vi på Odense 
Teaters Værkstedsteater med den nye fore-
stilling sammen med min iscenesættelse af 
Mrozecks ”Karol”. Der er også gang i kunstud-
stillingerne, og i teaterkælderen er der tæt 
besat med nye jazznavne og i sangbranchen 
med bl. a. Trille og Poul Dissing. Teatret 
humper dog  økonomisk af sted med lidt 
diskret sponsorstøtte og selv om billetsalget 
er pænt så kommer der ikke meget i kas-
sen med det begrænsede antal pladser. Der 
mangler et ordentligt offentligt tilskud for at 



52

man kan fortsætte aktiviteten. Derfor savner 
vi varme under de første mange prøver på 
”Kejser Jones”. 

I det stille satses der på at lave et nyt ensem-
bleteater med en blanding af professionelle 
og studenterspillere. Et meget ambitiøst pro-
jekt. Jens prøver at skaffe nok midler og 
Kaspar Rostrup har påtaget sig at være kunst-
nerisk leder og planlægge en hel sæson, når 
det starter i efteråret 1967. Og selvfølgelig er 
det Meagan Terry’s provokerende tekst ”Kurer 
ham! Kastrer ham!”, som skal åbne sæsonen 
med Jens i hovedrollen. Jeg kigger ind i 
Vestergade 58 nogle gange sammen med 
min knapt toårig datter, Sine. Hilser på nogle 
af de nye skuespillere som Nanna Sonne og 
Karlhelge Bohnsen og gamle kendinge som 
Kirsten Kolstrup, Bente Dalsgaard og Henning 
Olesen.
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Den 14. september skal der være general-
prøve om aftenen. I løbet af eftermiddagen 
får jeg et alenlangt ekspres-telegram fra Jens 
med hovedbudskabet: jeg ved du kan sætte 
lys og trykke på knapperne på det rigtige 
tidspunkt og det er fanden fløjte mig vigtigt at 
lyset kommer til at fungere godt for det knald 
eller fald for vestergade 58 at vi får succes så 
smid alt fra dig og kom med det samme ingen 
undskyldninger gælder kom nu. 

Jeg ligger syg med influenza og har ret høj 
feber og har en række andre aftaler end det 
at være lystekniker i den nærmeste fremtid. 
Nå men… I teatersalen er spillepladsen byg-
get op langs de tre vægge med sætstykker 
udskåret som silhuetter af en by. På smalle 
podier bag sætstykkerne kan skuespillerne 
skjule sig. Elektrikerne er gode venner af 
Jens og knokler med at supplere teatrets rela-
tivt beskedne antal projektører med diverse 

ekstra lamper. Den store, tunge, gamle lyspult 
har mekaniske dreje-potentiometre og nogle 
effektknapper. Den bliver suppleret med fire 
sæt dobbeltkontakter til en række ”pletspots”, 
så de mange skuespillere, fordelt bag sæt-
stykkerne på de tre vægge, kan blive punkt-
vist belyst i mindre grupper. Har man tre 
eller fire arme skulle det kunne lade sig gøre. 
Helhedslyset kan drejes op på hovedmas-
teren på lyspulten. Kaspar fortæller mig i 
korthed, hvad det drejer sig om – ind imel-
lem afbrudt af skuespillere eller elektrikerne. 
Starten er sværest rent lysmæssigt. Jo, så er 
der også et stroposkopisk lys midt på scenen 
på langsiden, som skal pulserer voldsomt, når 
sexforbryderen skal henrettes i den elektriske 
stol. Og en elektriker understreger at når der 
er fuld blus på scenen bliver installationen 
overbelastet, men det går an, hvis jeg kan 
holde det under et minut. Men ellers brænder 
hele lortet sammen.



54

Jeg hører de ca. 10 sekunders swing-musik, 
hvor hovedlyset skal fades op og punktlysne 
tændes kort efter hinanden på 4 markeringer 
i et bigband- riff. Godt skjult nede på gulvet 
længst ude i DS har jeg til højre for mig den 
første skuespiller i spillet: Karlhelge Bohnsen. 
Det går alt sammen rimelig til generalprøven 
selv om nogle af lamperne endnu mangler at 
blive sat op. 50 år efter kan jeg stadig melo-
dien, som giver signaler til åbningseffekten 
af lyset. 

Alle er nervøse til premieren. Salen er fuld, 
og spillerne ret nervøse. Sådan en forestilling, 
som den Kaspar har sat op, har de aldrig 
før været med til. En ny form for musikalsk 
præcision. Her er ikke nogen sufflør, sceneop-
bygningen udelukker i sig selv muligheden, 
og det plejer vi ikke at bruge her på teatret 
under forestillingerne. Lyset slukkes i salen. 
Karlhelge griber mig i armen og hvisker 

intens: ”Hvad skal jeg sige?” Jeg når lige at 
mumle linjen inden jeg igen får min tændte 
cykellygte tilbage i munden – en god lille 
rund NEFA - så jeg kan have hænderne fri og 
samtidig skimte kontakterne. Musikken starter 
med en kort tonal optur og kommer til riffet på 
swingbeatet 1 - 3 - 1 – 3. Og der er kommet lys! 
- Og nu mine damer og herrer! Jeg beder om 
Deres opmærksomhed!, siger Karlhelge med 
høj og sikker stemme - og så går det ellers 
derudaf slag i slag. Vi kommer godt i hus. Det 
lykkedes. En stærk, poetisk, brutal forestilling 
– fysisk nærværende i det lille teaterrum, der 
emmer skuespillersved. Alle er glade denne 
gang – forestillingen bliver godt besøgt i 
spilleperioden fra 15. september til 4. oktober.

I løbet af efteråret slipper pengene dog op 
og de følgende forestillinger som bliver sat i 
scene får økonomiske og logistiske problemer. 
Kasper og Jens må give op. De får begge et 

tilbud fra TV- teatret. Jens snakker med mig 
om at føre teatret videre, men det forekom-
mer mig umuligt at gøre med underskud og 
gæld. Karlhelge, Kirsten og Nanna snakker 
med mig om hvad vi kan gøre? Jeg indkalder 
til et møde med alle skuespillerne i ensem-
blet i en kold startmåned af 1968. De fleste 
skuespillere kommer til et aftenmøde i min 
lejlighed i Brammersgade 4 2. sal tv. De fleste 
er interesserede, men flere har familieforplig-
telser eller tilbud om engagementer på andre 
teatre. Tilbage bliver Kirsten Kolstrup, Nanna 
Sonne, Benthe Dalsgaard, Karlhelge Bohnsen, 
Henning Olesen og jeg. 

Vi beslutter at grundlægge en teatergruppe. 
Den kommer til at hedde TEAM teatret. Vi 
knokler videre uden løn ude i Benthes kælder 
i Højbjerg, hvor der kun er plads til meget 
intime sceniske situationer. Det bliver til fore-
stillingen  ”Nogen ser nogen” som vi får 
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afsat til Krabbesholm Højskole, og så melder 
Svalegangens nye chef Henrik Bering Liisberg 
sig på banen med et generøst tilbud: vi kan 
frit bruge Svalegangens scene til en uges 
fore stillinger. Premiere 11. maj. En aften kom-
mer K. O. Jensen fra publikumsorganisa-
tionen Herning Teater. Han er begejstret for 
forestil lingen og for os. Vi skal alle komme til 
Herning som egnens teater. Start 1. august 
1968. Det er således også snart 50 år siden 
at TEAM teatret startede. Historien om egns-
teatrets fødsel i det midtjyske vil jeg gerne 
vende tilbage til i en fortsat fortælling sådan 
som jeg i dag husker historien.




