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Når Patsy Rodenburg kommer med eksempler fra sit arbejde, 
indleder hun gerne med at sige ”Jeg kan altså ikke nævne, hvem 
det er.” Ordene falder med den ukrukkede selvfølgelighed, der 
kommer med mere end 30 års arbejde. Det er blot en hverdags-
konstatering. Årsagen er simpel: Hendes klienter tæller talrige 
verdensberømte skuespillere, herunder en hel stribe Oscar-vin-
dere. Og arbejdet bag kulissen er delikat. Skuespillerne kan finde 
på at ringe til hende klokken to om natten, lige inden en gene-
ralprøve og med frygt i stemmen beskrive, hvordan de føler sig 
fastlåste på scenen. Så træder Patsy Rodenburg til. Hos nogle 
kan hun klare det over telefonen, hos andre må hun ud at stå i 
kulissen, hvor hun nænsomt hjælper med at få skuespillerens 
åndedræt i rette leje, kroppen i balance, og dermed energien i 
stemmen sluppet fri. 

”At skulle være ekstremt til stede i momentet og hver aften 
sige en andens ord, som var det dine og udtalt for allerførste 
gang, er en utrolig bedrift,” fastslår hun med den kærlighed til 
skuespillere, der synes at kendetegne hendes arbejde – selv når 
hun er deres hårdeste kritiker.

Og til juni kan danske skuespillere tage del i eller opleve det 

arbejde, når Rodenburg over to dage har en workshop hos Sta-
tens Scenekunstskole i samarbejde med DSF Studio.

Den grundlæggende empati stammer fra, at hun selv kender 
den frygt, hun møder hos sine klienter. Den var ligefrem hendes 
motor, da hun først begyndte at interessere sig for den men-
neskelige stemme.

”Som barn havde jeg svært ved at tale og havde en dårlig tid 
hos en speciallærer, som var ond, og jeg tror ikke på ondskab. 
Men jeg tror, at vi går ind i ting, vi frygter, og jeg lærte de basale 
ting om, hvordan stemmen fungerer og blev draget af det,” 
fortæller hun.

Siden begyndte hun at undervise i fængsler, hvor hun opda-
gede, hvordan vraggodset fra ens liv sætter sig på stemmen. Og 
den erfaring tog hun med, da hun trådte ind i teaterarbejdet.

”Dygtige skuespillere er ofte mennesker, som har oplevet en 
begrænsning i deres opvækst. De higer efter at blive kunstnere 
for at smide den begrænsning. Når mennesker, der har fået 
frataget deres stemme, søger mod skuespillet for at finde den 
stemme, opstår der straks en konflikt. For netop stemmen er 
vejen til forløsningen. Talen er et mirakel, og videnskaben under-

          At være 
eller ikke at være 
     er vitterligt 
              spørgsmålet

Talen er et mirakel, og enhver er født med en fantastisk stemme, men 
frygt og manglende tilstedeværelse holder den tilbage. Det mener stjernernes 
stemmetræner Patsy Rodenburg, som besøger Danmark til juni. 
Uden tilstedeværelse på scenen og i samfundet, mister vi lidenskaben, 
og det bør teatret modvirke,” siger hun.

Af Danni Travn



bygger, at vi alle er født med fantastiske stemmer. Så jeg giver 
ikke folk stemmer, jeg hjælper dem med at finde den stemme, 
de har tabt. Min drivkraft er, at de fleste gerne vil artikulere no-
get. Og de store skuespil er baseret på de momenter i vores liv, 
hvor vi er nødt til at kommunikere. De momenter er jeg meget 
passioneret omkring,” forklarer Patsy Rodenburg.

Træn 10 minutter hver dag
Rent metodisk koger hun sit arbejde ned til at handle om ånde-
drag og stemmens frihed. Men hun er ikke kvinden, som render 
rundt med et klart regelsæt, hun markedsfører. Hun er derimod 
en pragmatiker, der hele tiden suger til sig fra sine elevers erfa-
ringer med at finde deres stemmer. Der var forretningsmanden, 
der blev tvunget til at tale, da han lå i respirator og kunne høre 
sin hustru og mor drøfte, hvorvidt den skulle slukkes. Der var 
straffefangen, der under en Shakespeare-session bemærkede 
over for hende, at han jo ligefrem lærte noget nu, hvor undervi-
seren ikke fulgte sine pointer op med vold, og så var der hendes 
egen oplevelse: Som 26-årig trådte hun ud af et voldeligt parfor-
hold og mærkede straks, hvordan hendes stemme fandt et na-

turligt leje. Med andre ord ligger der en grundlæggende ømhed 
over for enhver stemme og dens ejermand. En ømhed, som kan 
være dåseåbner til sindet. Men selvfølgelig er der også teknik.

”Jeg arbejder meget på at få kroppen rettet op, få økonomi-
seret og frigjort stemmen, så den kan bevæge sig alle steder. 
Det skal hele tiden monitoreres, og enhver skuespiller bør 
træne stemmen 10 minutter hver dag for at holde den smurt og 
spændstig. For passionen i stemmen kommer, når du kan høre, 
at den har rækkevidde,” siger hun, men bevæger sig også hurtigt 
videre.

For det er tydeligt, at hendes egentlige passion ikke ligger 
i det rent fysiologiske, men i det indholdsbårne. I stedet, hvor 
teksten og stemmen mødes.

”Skuespillerens håndværk for mig er at kende teksten så 
godt, at du glemmer den. I dag skal en skuespiller kunne fylde 
alskens rum: teatret, voice-overen, film, tv, interviews og så 
videre. Alt det behøvede sådan en som Laurence Olivier jo ikke 
bekymre sig om. Og uanset, hvor du optræder, skal din stemme 
være fri for vaner, så du kan finde teksten og rummet, den skal 
optræde i. For går du ren ind i teksten, ændrer teksten dig. 
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Kendte skuespillere vil sige: ’Ja, ja, men jeg har tjent millioner 
på de her vaner’. Dertil kan jeg bare svare: ’Det er muligt. Men 
kunstnerisk kan du meget mere, så lad os finde det!’”

Hun peger på en af sine faste klienter, hvis navn hun godt tør 
nævne: Orlando Bloom. De arbejdede senest sammen i 2013, da 
Bloom havde hovedrollen i en Broadway-opsætning af ”Romeo 
& Juliet”. ”Jeg sagde til Orlando: ’Du skal give mig et år.’ For han 
havde slet ikke brug for den muskulatur, han havde tillagt sin 
stemme efter alle de film. Jeg ved godt, at den tid har de fleste 
ikke, men jeg sætter baren helt deroppe. For vil du spille en 
hovedrolle, skal du have en stemme, som kan kommandere håb 
og respekt. Jeg tror meget på menneskets ånd, og jeg tror, at 
mennesker ønsker at tale klart og dele deres lidenskab. Psykolo-
ger siger, at det at blive hørt og det at vide, at vi betyder noget, 
er de vigtigste menneskelige drivkræfter. Jeg tror, det er mere 
komplekst, men begge dele betyder meget for mit arbejde. Men 
det tager tid at komme dertil,” forklarer hun og udbryder så 
passioneret:

”Det mod, det krævede for Orlando at træde ind på scenen! 
Alle ventede på, at han ville fejle. Han vidste, at folk stod derude 
og ventede på, at han skulle gøre det ringe. Det gjorde han ikke. 
Han lykkedes.”

Foruden evnen til at træde rent ind i teksterne på tværs af 
formater hjælper hun skuespillere med at træde rene ind i tek-
sten på tværs af alder: ”Det er naivt at tro, at man kan alt, når 
man når en hvis erfaring”. På tværs af rum: ”Hvert rum har en 
særlig lyd. Og skuespillere klager aldrig. Operasangere nægter 
at synge, hvis rummet sluger al lyd, men skuespillere stiller bare 

op”. Og på tværs af køn: ”For kvinder kan det være svært at åbne 
sig over for mandlige instruktører, hvis de tumler med særlige 
problemer. Det sætter sig på stemmen. For mange mænd gæl-
der det, at de trækker sig lidt tilbage for at være venlige og give 
plads til en kvindelig medspiller, men det gør bare, at mandens 
stemme bliver begrænset” 

Den cool tidsalder
Synet for sidstnævnte – stemmens uudtalte kønspolitik – 
bemærker Patsy Rodenburg, fordi hun forsøger at holde sig 
orienteret om tidsånden. For overordnet er den, tidsånden, en af 
de allerstørste påvirkninger på stemmen. Og i øjeblikket tumler 
den 61-årige stemmetræner jævnligt med tidens indflydelse.

”I min optik har vores zeitgeist ført til, at yngre skuespillere 
er mere pessimistiske, og der er en tendens til, at man vil være 
cool. Så de trækker sig ind i sig selv, og alle kommer til at lyde en 
smule triste og smådeprimerede. Derfor har de svært ved at tale 
om håb. Ved at være passionerede. Ved at tale, så det vækker 
interesse,” siger Patsy Rodenburg.

Det er imidlertid ikke blot et skuespillersyndrom, under-
streger hun. Skuespillernes præstationer er et ekko af, at det 
vestlige samfund generelt bevæger sig rundt med en fodslæ-
bende coolness, hvor passionen siver ud – ofte i større byer, hvis 
ustoppelige ræs forhindrer nogen i at fokusere 100 procent på 
noget. Netop derfor bør teatret være stedet, hvor det moderne 
menneske møder nærvær, mener Patsy Rodenburg. Og der er 
stemmen nøglen. Tankerne knytter sig til hendes teori om de 
tre cirkler: I første cirkel lukker stemmen sig omkring sig selv. 

Condola Rashad, Patsy Rodenburg og Orlando Bloom under en prøve til ”Romeo & Juliet” på Richard Rogers Theatre.

Foto: Sara Krulwich.



15 #02 2015

I tredje cirkel overtager den rummet. I anden cirkel er den til 
stede. Udfordringen lige nu er at komme fra første cirkel til 
anden – uden at kamme over i tredje. 

”Hvis du ser en halvdød skuespiller på scenen, er der ikke 
noget at sige til, at folk tager til fodbold i stedet, hvis de vil 
opleve glød og tilstedeværelse. Du skal altså ønske at dele 
ordet. Generøsitet er helt centralt. Publikum vil vækkes. Der 
gælder helt samme regel, som i virkeligheden: Hvis du vil have 
nogen til at forelske sig i dig, så inviter dem ud og vær til stede. 
I Shakespeares tekster findes der ikke ét sted, hvor figuren ikke 
er 100 procent til stede. Så at være eller ikke at være er vitterlig 
spørgsmålet for en skuespiller i dag,” siger hun og konstaterer 
moderligt beroligende.

”Men jeg tror, pendulet svinger den modsatte vej.”

                  Det er en ekstrem dyb handling at 
                                       bære et andet menneskes ord. 
                          Nylige hjerneskanninger viser, at skuespilleres  
           hjerner arbejder meget mere komplekst end andre 
                                menneskers hjerner. Simpelthen fordi 
                        skuespillere skal mobilisere så mange dele af 
               hjernen,” siger Patsy Rodenburg.

Husk at indsende dine kontrakter fra 2014 så hurtigt som 
muligt og inden den 1. april, hvis de skal med i fordelingen 
af rettighedspenge i år. Kontrakter fra 2012 og 2013, som du 
ikke har indsendt tidligere, skal Filmex også have senest 1. 
april 2015, hvis de skal med i fordelingen.
Det drejer sig om kontrakter inden for film, tv, radio, dubbing 
og reklame.

FILM OG TV
Husk samlet honorar, hvis det ikke fremgår af kontrakten.

DUBBING
Husk en opgørelse over, hvad du har tjent på hver produktion, 
både studiehonorarer og udnyttelseshonorarer. Indsend evt. 
dine tidsforbrugsopgørelser, der viser hvor mange sessions 
og timer, du har haft. Vi får automatisk kontrakter/opgø-
relser fra SDI Media og Camp David, så dem skal du ikke 
indsende.

REKLAME
Kontrakten skal indeholde både studiehonorar, udnyttelses-
honorar og evt. antal spots, hvis der er flere. Reklamekon-
trakter fra SDI Media skal indsendes. 

DANMARKS RADIO
Kontrakter fra DR’s egenproduktioner skal du ikke sende ind. 
Vi får oplysningerne fra DR. Vær opmærksom på, at kon-
trakterne skal være på overenskomstkoderne 10xx til 15xx. 
Medvirker du i en af DR’s enterprise-produktioner, skal du 
selv sende kontrakter ind. 

Send kun kopier: Du skal sende kopier af kontrakterne og 
selv beholde originalerne.

NemKonto: Filmex afregner via NemKonto. Ønsker du ikke 
udbetaling på denne måde, så kontakt os.
Vi forventer at udbetale rettighedspenge i slutningen af 
september 2015.

KONTRAKTER TIL FILMEX SENEST 1. APRIL 2015. 

HAR DU SPØRGSMÅL TIL FILMEX, SÅ KONTAKT OS PÅ TELEFON 33 24 22 00


