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SEKrETArIAT for DSf oG fILMEx

DET VAr IKKE hELT Så fESTLIGT, SoM DET pLEjEr AT VærE, Når DEr uDDELES prISEr TIL DEN bEDSTE MANDLIGE  
ELLEr KVINDELIGE hoVEDroLLE, DA årETS boDILprISEr bLEV uDDELT DEN 21. MArTS. prISErNE GIK NEMLIG TIL  
ChArLoTTE GAINSbourG oG WILLEM DAfoE for ”ANTICrIST”, MEN INGEN Af SKuESpILLErNE VAr TIL STEDE for AT 
MoDTAGE DEM. DET VAr TIL GENGæLD pErNILLE VALLENTIN oG jENS ANDErSEN, DEr fIK prISErNE for bEDSTE  
bIroLLEr for DErES SpIL I oLE borNEDALS ”frI oS frA DET oNDE”.

LArS VoN TrIErS fILM VAr AfTENENS STorE boDIL-VINDEr MED hELE 5 uD Af 11 prISEr, DErIbLANDT oGSå prISEN 
for bEDSTE fILM oG prISEN for bEDSTE foToGrAf TIL ANThoNy DoD MANTLE.

bEDSTE DoKuMENTArfILM bLEV ”bLEKINGEGADEbANDEN” Af ANDErS rIIS-hANSEN, bEDSTE AMErIKANSKE fILM  
bLEV ”up” oG bEDSTE IKKE-AMErIKANSKE fILM ”WALTz WITh bAShIr”. EN ærES-boDIL bLEV uDDELT TIL CArSTEN 
MyLLErup, LINDA KroGSøE hoLMbErG oG jENS MIKKELSEN for AT hAVE TAGET INITIATIV TIL DEN ALTErNATIVE  
fILMSKoLE ”SupEr 16”. 

pmm

ANTIChrIST TæT på AT ryDDE boDIL-borDET

Antichrist: Anthony Dod Mantle (framegrab)

Pernille Vallentin og Jens Andersen i  
”Fri os fra det onde” af Ole Bornedal.  
Foto: Per Anders Jørgensen.

Fra ”Blekingegadebanden” der fik Bodil for bedste dokumentarfilm. 
Af Anders Riis-Hansen. 

Forsidefoto: Ebbe Trenskow i ”Nøddebo Præstegaard” fra 2002 på Aalborg Teater. Foto: Lars Horn 
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Så Er DET forår: GENErALforSAMLING oG fEST!

KuNSTNErE uDEN ALDEr

LEDEr

  ”Kvinden kunne være en tres, femogtres år gammel. 
Jeg så på hende, som jeg lå i min liggestol foran bassinet i 
gymnastikforeningen, der har til huse på øverste etage i en 
moderne bygning hvorfra man gennem store vinduer har  
udsigt over hele Paris”.

Således indledes Milan Kunderas mesterværk ”Udødelig
heden” fra 1990.

De mennesker, der kender mig, ved at det er en fortælling, 
jeg har slidt meget på uden dog at slide den op. Jeg har brugt 
den overalt; i taler, ved middagsselskaber, som oplæsning, til 
at understrege utallige pointer, ja jeg har sågar brugt den i 
dansedramatik på skuespillerskolen. Jeg bliver aldrig træt af 
den historie.

Den handler om denne kvinde, som betragtes af fortælleren. 
Hun modtager svømmeundervisning af en ung lærer – holder 
ved bassinkanten og får undervisning i at trække vejret. For
tælleren finder dette scenarie komisk. Han mister opmærksom
heden på kvinden et stykke tid. Da han atter kigger på hende, 
er hun stået op af bassinet og på vej ud. Hun går forbi sin 
lærer, vender sig om, vinker og smiler til ham. Og fortælleren 
fortsætter: 

”I det øjeblik snørede mit hjerte sig sammen. Dette smil og 
denne bevægelse tilhørte en tyveårig kvinde! Hendes arm steg 
til vejrs med en bedårende lethed. (…) Smilet og bevægelsen 
havde ynde og elegance, mens ansigtet og kroppen ikke mere 
ejede nogen ynde. Det var en bevægelses ynde, druknet i en 
krops ikke ynde”, og han fortsætter :

” Med en vis del af vort væsen lever vi alle uden for tiden. 
Det kan være, at vi kun i undtagelsesvise øjeblikke gør os  
vores alder klar, og at vi størstedelen af tiden er alderløse.”  
Og om kvinden skriver han: ”En slags essens af hendes ynde 
blottedes i et sekund for mig i denne bevægelse og blændede 
mig. Jeg blev ejendommelig bevæget”.

Historien har i sin helhed altid bevæget mig på grund af 
den alment menneskelige beskrivelse af alder. Jeg mener, at 
Milan Kundera har ret! Størstedelen af vores tilværelse er vi 
alderløse. Indvendig. Det er klart, at en 50 årig har væsentlig 
mere erfaring end en 20årig og derfor (forhåbentlig) foretager 
mere fornuftige, gennemtænkte valg. Men efter min overbe

visning mærker vi ikke i samme grad vores udvendige alder 
indvendigt.

Det kan indimellem virke mærkværdigt, at verden omkring 
os dømmer efter, hvad de kan se. En 65årig, der springer tram
polin i badebukser, er stadig i kontakt med ”sit indre legebarn” 
men dybest set også en smule latterlig, og en 15årig, der hører 
P1, er ”alt for gammel af sin alder” eller en ”nørd”. Og når vi i 
samfundet når de famøse 65, så er det tid til pension. Tid til 
at nyde vores velfortjente otium, børnebørnene og den hobby, 
man ikke ellers havde tid til. Intet galt i det. 

Men ikke i vores branche. Inden for scenekunsten har vi en 
stor gruppe mennesker, som ikke for alvor går på pension. De 
bliver ved. I en tid, hvor alle politikere taler om vigtigheden af 
at blive længe på arbejdsmarkedet, må vi være de allerbedste 
rollemodeller. Det får vi egentligt sjældent ros for. Det kan virke 
besynderligt at skulle kæmpe for vores dagpengeret, når vi, til 
forskel fra mange andre i samfundet, faktisk aftjener vores  
arbejdsmæssige værnepligt i mange, mange år.

Men hvorfor bliver vi ved så længe?
Et nærliggende svar kunne være, at der simpelthen ikke er 

nogen pension sparet op, så der er ikke råd til at holde op. Det 
er den triste forklaring, men det er desværre en kendsgerning, 
at pensionister fra kunstverdenen hører til de fattigste.

Jeg tror dog også på den positive forklaring: Vi bliver ved, 
fordi vi er kunstnere. Og kunst har ingen alder. Man holder 
ikke op med at være kunstner, fordi man bliver 65. Det er en 
måde at leve sit liv på. Den forklaring bliver jeg bekræftet i, 
når jeg læser historierne i dette temanummer af Sceneliv. Det 
er livsbekræftende fortællinger fra en række skuespillere, der er 
over pensionsalderen. 

Selvfølgelig kan de mærke alderen, men de lader den ikke 
tynge. De er –  i mine øjne – netop alderløse som beskrevet så 
smukt af Milan Kundera. Det gør mig stolt, og som fortælleren 
i romanen bliver jeg ejendommeligt bevæget.   

Katja Holm,  
Formand for Dansk Skuespillerforbund

huSK AT MøDE op TIL DSf’S GENErALforSAMLING

25. AprIL KL. 11.30 (DørENE åbNES KL. 11)
I fESTSALEN, ST. KANNIKESTræDE 19, 1169 KøbENhAVN K.

ENDELIG DAGSorDEN oG MATErIALE KoMMEr IND AD DIN brEVSpræKKE CA. 14 DAGE før.
EfTEr GENErALforSAMLINGEN Er DEr fEST MED MuSIK, hyGGE oG MAD. DrIKKEVArEr KAN KøbES.

Håber vi ses!
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  Hvis du bliver interviewet af en journalist fra  
Berlingske Tidende, kan interviewet også komme til at stå i 
JyskeVestkysten eller Århus Stiftstidende. Eller inviterer du en 
boligjournalist fra mediehuset Aller indenfor i dit hjem, så kan 
tekst og fotos i nogle tilfælde også bruges af andre af Allers 
magasiner.

Det er resultatet af de senere års generelle pres på journa
listernes ophavsret og dermed deres kontrol over det stof, de 
skriver samt en række aftaler om videresalg fx inden for  
bladhuse med flere forskellige medier.

”Stoffet repræsenterer jo en kæmpe værdi, og mediehusene 
har ikke de samme midler til rådighed længere, fordi både 
dagspressen og magasinpressen er under økonomisk pres. 
Samtidig er gossipstoffet eksploderet på nettet, og dermed har 

ugepressen mistet deres domæne der. Det betyder alt sammen, 
at udgiverne prøver at skabe noget indhold, der er billigere, 
bl.a. ved at udveksle stof imellem flere medier, der er del af 
samme koncern,” fortæller Fred Jacobsen, der er næstformand 
i Dansk Journalistforbund.

Senest har journalistforbundet udkæmpet et slag med Aller
koncernen om vilkår for forbundets freelancere. Det handlede 
blandt andet om, hvor journalistens stof kan videreudnyttes og 
dermed om, hvor meget snor den enkelte journalist har i de 
artikler, hun eller han skriver. 

”Allersagen er et eksempel på en tendens til, at den etiske 
del af ophavsretten, nemlig journalistens kontrol med, hvor 
stoffet bliver videreudnyttet, er under pres,” siger  
Fred Jacobsen.

TjEK DIN jourNALIST
ET STIGENDE prES på jourNALISTErS ophAVSrET oG AfTALEr oM VIDErESALG I MEDIEhuSENE 
bETyDEr, AT DEN ENKELTE jourNALIST hAr LANGT MINDrE KoNTroL oVEr SIT STof. DErfor Er 
DET VIGTIGT AT TjEKKE, hVor DE INTErVIEWS, Du GIVEr, KAN hAVNE.

Af Pia Møller Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk 

STuDIEGruppE: IMproVISErET opErA

SoM uDLøbEr Af WorKShoppEN I IMproVISErET opErA MED GrEGor bErGMAN I jANuAr, bLIVEr 

DEr Nu MuLIGhED for AT LEGE VIDErE MED GENrEN. SKuESpILLErforbuNDETS KurSuSuDVALG hAr 

bEVILGET MIDLEr TIL AT STArTE EN STuDIEGruppE I opErA-IMpro forDELT på 12 MøDEGANGE à  

3 TIMEr, oG pLANEN Er, AT GruppEN MøDES oG TræNEr EN GANG oM uGEN.

IMpro-SKuESpILLEr oG -SANGEr bIrGITTE GETTING Er STuDIEGruppELEDEr, oG GruppEN SATSEr på 

AT STArTE op I bEGyNDELSEN Af AprIL. DESuDEN DELTAGEr LArS fjELDMoSE, DEr Er EN ErfArEN 

IMpropIANIST, oG IMproSKuESpILLEr oG -SANGEr pErNILLE SørENSEN fuNGErEr SoM ”MENTor” oG 

VIL NoGLE GANGE LEDE TræNINGEN. huN hAr SAMMEN MED LArS fjELDMoSE oG MIChAEL hASSELfLuG 

GruppEN ”MuSICAL IMpro” oG hAr STåET for forbuNDETS MorGENTræNING I IMproVISATIoN I 

EfTErårET 2009.

STuDIEGruppEN Er SELVføLGELIG åbEN for ALLE MEDLEMMEr Af DSf, oG TræNINGEN VIL 

SANDSyNLIGVIS forEGå I DSf’S LoKALEr oG I KuLTurhuSET ISLANDS bryGGE.

MErE INfo hoS bIrGITTE GETTING på bIrGITTE@GETTING.DK
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“Det journalistiske stof flyder meget mere frit rundt 
mellem medierne i dag end for 10 eller 15 år siden.”Fred Jacobsen, næstformand i Dansk Journalistforbund.

Når Du bLIVEr INTErVIEWET

  Spørg hvor artiklen (eller tv/radio-indslaget) bliver bragt  
og evt. kan blive bragt. Det samme gælder fotos.

  Spørg grundigt ind til temaet og ideen med artiklen.  
Hvilken genre er det, og er der andre medvirkende end dig.

  Hvis du har afgørende betingelser, så få dem aftalt på skrift 
– evt. bare via e-mail. Det kan fx være, hvor artikel og fotos 
må bringes. Men det kan også være emner, som du ikke vil 
interviewes om. 

  Husk, at du som udgangspunkt taler ”til citat”. Journalisten 
kan skrive det, du siger – medmindre du udtrykkeligt siger, 
at I taler uden for referat.

  Hvis du ikke er meget tryg ved journalisten og fx har talt 
med vedkommende tidligere, så kan du bede om at få  
interviewet til gennemsyn. 

SKrIV for børN oG uNGE

børNETEATErSAMMENSLuTNINGEN INVITErEr Nu TALENTEr TIL DrAMATIKEr VæKSThuS 2010-11, hVor DE KAN uDVIKLE DErES EGET projEKT 

SAMMEN MED DrAMATurGEr, SKuESpILLErE oG MENTorEr. KurSEr oG WorKShopS forEGår DELS I KøbENhAVN, DELS SoM INTErNATophoLD 

på oDShErrED TEATErSKoLE. DELTAGELSE Er GrATIS oG KAN pASSES SAMMEN MED ArbEjDE oG STuDIEr.

DrAMATIKEr VæKSThuS oMfATTEr fEM SAMLINGEr, DELTAGELSE I To børNETEATErfESTIVALEr oG ET CAfé ArrANGEMENT på 

forSøGSSTATIoNEN I KøbENhAVN.

for AT DELTAGE Må MAN bESTå To opTAGELSESprøVEr. DEr Er frIST for førSTE INDSENDELSE DEN 10. MAj 2010. DE NærMErE VILKår 

frEMGår Af hjEMMESIDEN WWW.DVhuS.DK.

ADSKILLIGE på DET NuVærENDE forTSæTTEr-hoLD DrAMATIKEr VæKSThuS 09-10 Er MEDLEMMEr Af DANSK SKuESpILLErforbuND. 

DrAMATIKEr VæKSThuS  10-11 Er for ”bEGyNDErE”.

LæS MErE på WWW.DVhuS.DK

STof fLyDEr MErE frIT
Fred Jacobsen mener, at en journalist og en fotograf altid bør 
forklare deres kilder, hvor interview og fotos kan blive bragt. 

”Det mener jeg er en del af den kontrakt man laver mellem 
journalist og fotograf og så den, der bliver interviewet. Men et 
godt råd til Dansk Skuespillerforbunds medlemmer er selvføl
gelig, at de bare selv skal spørge ind til det. Hvis de fx kun vil 
give interview til det ene medie, som journalisten kommer fra, 
så må de betinge sig det. Og så skal det selvfølgelig respekte
res af redaktionen,” siger han.

Dansk Skuespillerforbund anbefaler, at man får aftalen  
bekræftet på email, hvis det er vigtigt for en, at interviewet  
er eksklusivt til et enkelt medie. Det gælder også, hvis det er 
en agent, der laver aftalen. Fred Jacobsen fra Dansk Journalist
forbund siger:

”Det journalistiske stof flyder meget mere frit rundt mellem 
medierne i dag end for 10 eller 15 år siden. Journalisterne bør 
forklare folk, hvad de stiller op til, når de giver interviews. Det 
tror jeg også, at der er rigtig mange, der gør. Men hvis ikke, 
er det helt relevant for interviewpersonen at spørge ind til det. 
Folk, der er trænede i det her – fx politikere, erhvervsledere og 
pressechefer – spørger jo lige med det samme, hvad det skal 
bruges til.”    

får Du IKKE DSf’S NyhEDSbrEV?
Så TILMELD DIG på WWW.SKuESpILLErforbuNDET.DK uNDEr NyhEDSbrEV. 

huSK oGSå AT TILMELDE DIG IGEN, hVIS Du får Ny E-MAIL ADrESSE  
- oG frAMELDE DIG MED DEN GAMLE.



  Pierre MieheRenard og Tom Jacobsen kender alt til 
turnéteater. De turnerer med deres eget lille tomandsteater, 
hvor de blandt andet spiller flere forskellige børneforestillinger 
af Bjarne B. Reuter. Af og til har de jobs på faste teatre, men 
når de er på landevejen, er de ene mænd om at stille op, spille 
forestillingen og pille ned igen – for ikke at tale om at trans
portere sig selv til og fra spillestedet.

”Da vi turnerede for nogle år siden, havde vi en eller to 
teknikere med, men i dag er vi kun os selv, så det giver nogle 
lange arbejdsdage. Sådan en uge i Jylland er da hård, men den 
er også sjov,” understreger Pierre MieheRenard.

TurNéSjoV MED MuSKELGIGT
Pierre er netop fyldt 66 år, og indtil 2008 var han ansat på 
egnsteatret Teater Vestvolden. Han debuterede allerede i en  
alder af to år på scenen på Aalborg Teater og har gennem 
tiden med sin lette vægt og sine blot 1 meter og 73 centimeter 
været lidt af en springfyr, der kunne det hele.

”Jeg har ikke været bleg for at gå på hænder og det, der var 
værre, men det er det slut med nu. Det går helt fint, og jeg kan 
stadig spille en hvilken som helst rolle, det skal være, men det 
med at gå på hænder og gøre de vilde krumspring er en saga 
blot. Jeg vil sige, at jeg kan rundt regnet 80 procent af det, jeg 
kunne som ung mand,” vurderer Pierre MieheRenard.

Især noget muskelgigt, der sneg sig ind på ham for godt og 
vel halvandet år siden, har generet ham en del, selv om der er 
nogenlunde styr på sygdommen nu.

VIL Dø på SCENEN
Planerne for fremtiden er at turnere et år ad gangen og så af 
og til vurdere lidt på, om det bliver for hårdt. MieheRenard har 
i øvrigt instrueret vikingespil sidste år og skal gentage det i år, 
og det bliver også til en tur rundt i landet med ”Lille Claus og 
store Claus”, der blev skabt for 20 år siden, og som er instru
eret af London Toast Theatres Vivienne McKee. 

”Vi har også allerede booket en række juleforestillinger, så 
vi er en del på landevejen året ud. Jeg holder mig til klichéen 
om, at jeg vil dø på scenen. Jeg skal slæbes ud,” siger Pierre 
MieheRenard og griner en smule.

Tom Jacobsen påpeger, at de to har arbejdet sammen i hele 
35 år. Ud over teatret har Jacobsen også haft et par mindre 

SCENENS Grå GuLD 
EN SKuESpILLEr SKAL I VID uDSTræKNING pENSIoNErE SIG SELV, oG DET Er IKKE ALTID LIGE LET 
AT VIDE, hVorNår DET Er TID TIL AT SIGE frA. EN ruNDTur TIL NoGLE Af MEDLEMMErNE frA 60 
år oG op TIL 90 år GAV LIVSbEKræfTENDE hISTorIEr frA KArrIErENS SLuTSpurT.

Af Jacob Wendt Jensen

Pierre Miehe-Renard og Tom Jacobsen har lige haft repremiere på 
”Store Claus og Lille Claus”, som de spillede første gang i 1990. De 
er på turne med forestillingen i dette efterår og også i 2011. Den er 
skrevet og instrueret af Vivienne McKee, med musik af Jacob Groth 
og scenografi af Kirsten Brink. Desuden medvirker Lasse Lunderskov 
og Anja Owe. 

 TEMA
40 MEDLEMMEr oVEr 80 år oG 130 oVEr 70 år – oG EN DEL Af DEM Er STADIG AT fINDE på  

LANDETS STorE oG SMå SCENEr. DET AfSLørEr ET TjEK bLANDT MELEMMErNE Af  

DANSK SKuESpILLErforbuND.

hoVEDpArTEN Er SKuESpILLErE, DEr I MoDSæTNNG TIL MANGE SANGErE oG DANSErE KAN bLIVE 

VED MED AT VærE MEGET AKTIVE I DErES fAG LANGT op I årENE. 



karakterroller i film som ”Torremolinos 73” og ”The Worlds  
Fastest Indian”.

”I gamle dage kunne vi godt tage to forestillinger to forskel
lige steder på én dag, når vi var på landevejen, men det gør 
vi altså ikke længere. Det gider vi trods alt ikke. Det kan godt 
være, at Pierre er en gammel cirkushest, der bliver ved, til han 
falder om på scenen, men det gør jeg ikke. Jeg fik ikke lov til 
at gå på efterløn for min kone, selv om jeg er blevet 60 år, så 
jeg bliver ved nogle år endnu på den konto,” siger Tom Jacob
sen med lige dele sjov og alvor i stemmen, og fortsætter: 

”I gamle dage lavede vi fire dobbeltforestillinger på en uge, 
og det er hårdt at skulle give sig selv 100 pct. to gange på en 
dag, når man samtidig selv stiller op og piller ned. Enten så 
knalder du løs på den første forestilling, og så mangler du lidt 
energi til den næste, eller også forsøger du at spille 95 pct. i 
den første, og så bliver resultatet ikke optimalt.”

Han mener også, at man i den alder, MieheRenard og Ja
cobsen er kommet i, godt kan tillade sig kun at arbejde, når 
det er sjovt. Så det er slut med at være julemand i et indkøbs
center, eller hvad man ellers risikerer at blive spurgt om som 
skuespiller. Fra nu af skal det kun være sjovt.

EN SMuLE LANGSoMMErE
Vigga Bro lyder som om hun har det sjovt i telefonen fra sit 
fritidshus i Italien, hvor hun sammen med sin mand, Erik Mo
seholm, er ved at øve til en ny forestilling med titlen  
”Ragnarok. Hun har netop spillet i stykket ”Primadonnanykker” 
på Gladsaxe Teater. Vigga Bro var på scenen sammen med 

Anne Marie Helger. To renegater med lyst til at sprænge  
rammer.

Det er en del år siden, hun valgte de store teatre fra og blev 
interesseret i at fortælle historier og fortælle om, hvordan man 
gør det.

”Som lidt ældre går det måske en smule langsommere for 
mig med at lære teksten udenad, men ellers er der ikke ændret 
på så meget i teknikken. I nogle år spillede jeg på Aveny, og 
der havde de unge instruktører og manuskriptforfattere det 
meget med at skrive om på stykkerne hele tiden, i stedet for 
lige at give skuespillerne tiden til at arbejde stykket til rette. 
Når replikkerne ændrer sig hele tiden, er det noget sværere at 
lære udenad, når du er oppe i alderen. Instruktørerne kunne 
ligesom ikke vente på skuespillernes samlede bud, hvis der  
opstod små problemer undervejs. Sandheden er jo, at de  
enkelte ord er knap så vigtige som den måde, skuespillerne 
formidler dem på, fordi publikum ser mere end de lytter,”  
siger Vigga Bro, der i dag er 72 år.

”En anden forskel på at være ung og gammel som skuespil
ler er, at jeg ikke kører hjem om natten efter en forestilling i 
Jylland længere. Jeg vil hellere overnatte på stedet, og det er 
fordi, man er blevet mere magelig med årene.” 

NyE MuLIGhEDEr I SLuTSpurTEN
Hun er som helhed utilfreds med rollerne til de ældre skuespil
lere på teatret.

”Rollerne til de ældre skuespillere er gennemgående for dår
lige, og hvis der en sjælden gang er en god rolle til en lidt æl

”I virkeligheden laver jeg meget mere forskelligt nu og er tvunget til at være mere nyskabende end som ung skuespiller, og det er en dejlig 
gave i mit arbejdsliv. Det kan altså lade sig gøre at ændre karrieren på den sidste strækning, og langt flere burde gøre det,” siger 72-årige 
Vigga Bro, som her ses med sin mand musiker Erik Moseholm, som hun også optræder sammen med. Foto: Jan Persson

 
SCENELIV SæTTEr foKuS på, hVorDAN DET Er AT bLIVE æLDrE på SCENEN, GoDE 
oG DårLIGE SIDEr VED DEN SIDSTE DEL Af ArbEjDSLIVET oG DET SKISMA, DET Er, 
AT SKuLLE pENSIoNErE SIG SELV.
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dre skuespiller, så kommer der gerne en instruktør og gør den 
mindre betydelig. Det er min erfaring. Jeg kalder det alders
fascisme på de danske teatre, og det er sjovt nok helt  
anderledes i for eksempel Frankrig, hvor man hellere end  
gerne giver de store gamle skuespillere hovedroller,” siger 
Vigga Bro, der til gengæld er meget glad for at have fået foden 
under eget bord. 

”Det er sjovt at være sin egen direktør. I virkeligheden laver 
jeg meget mere forskelligt nu og er tvunget til at være mere 
nyskabende end som ung skuespiller, og det er en dejlig gave 
i mit arbejdsliv. Det kan altså lade sig gøre at ændre karrieren 
på den sidste strækning, og langt flere burde gøre det.”

NEDTur Når MAN SToppEr
Ebbe Trenskow er blevet 72 år, og han blev pensioneret fra 
Aalborg Teater for 5 år siden. I dag tager han ud med et 
foredrag om hans liv på de skrå brædder, og han har også 
opført  monologen ”Jesus min søn” talrige gange gennem de 
senere år  på teatret og i kirker i hele landet.

”Jeg fik lidt af chok, ja, jeg kan godt kalde det en regulær 
nedtur, da jeg ikke skulle stå på scenen hver aften, som jeg 
havde været vant til gennem 46 år. Det, at være stillet overfor 
at skulle se fjernsyn som de fleste andre, var svært. Og så alt 
det her med at se, at det er andre, der spiller de roller, som 
man godt selv synes, man stadig har kræfterne til at spille,” 
siger Ebbe Trenskow.

Han har været uheldig at blive ramt af både blodpropper i 
lungerne og prostatakræft, men han er kommet sig fint over 
begge dele.

”Sidst jeg blev syg og fik strålebehandling, valgte jeg kun 
at sige det til den nærmeste familie, og så gik jeg til stråle
behandlinger om formiddagen, prøver om eftermiddagen, og så 
sov jeg simpelthen et par timer i min garderobe sidst på dagen 
inden aftenforestillingen. Jeg tror, mit arbejde på teatret var 
med til at redde mig og holde mig på fast kurs,” siger Ebbe 
Trenskow åbenhjertigt.

Selv om han er pensioneret, har han spillet en eller to roller 
pr. sæson på Aalborg Teater, og i øjeblikket spiller han Gamle 
Tobias i ”Folk og Røvere i Kardemomme By”.

jubILæuM foruDE
I alt har han spillet 47 roller på Odense Teater og 182 roller  
på Aalborg Teater, og så har han også selv instrueret en god 
del stykker. 

”At være freelance var også noget, man lige skal lære sig. 
Nu er jeg heldigvis ret godt kendt her i Nordjylland, og på det 
sidste er det begyndt at gå meget godt. Samtidig har Geir 
Sveaass på Aalborg Teater lovet at give mig en god rolle som 
mit 50 års jubilæumsstykke i næste teatersæson,” siger Ebbe 
Trenskow, der synes, at hans skuespillermaskineri stadig  
fungerer upåklageligt.

Har i år lige udgivet en cd ”Livets Efterår” med nye viser til 
ny musik, der handler om den tredje alder.   

For Ebbe Trenskow var det lidt af et chok ikke at skulle stå på scenen hver aften,  
men i stedet var henvist til at se fjernsyn som alle andre, fortæller den 72-årige skuespiller, der 

dog stadig er aktiv som freelancer. Her ses han i  ”Boblerne i bækken” sammen med  
Line Jønsson fra 2003 på Aalborg Teater. Foto: Lars Horn.



 
TEMA

  Kaspar Rostrup, skuespiller, instruktør og tidligere  
teaterdirektør på Gladsaxe Ny Teater, er generelt set meget  
begejstret for at arbejde med ældre skuespiller, fordi de er en 
del af den arv, der skal gives videre til de yngre kræfter på 
teatret.

”For mig at se bliver skuespillere set over en bred kam bedre 
med alderen. Ældre skuespilleres viden om detaljerne i deres 
kunst er ofte forbløffende. Det bedst en ung skuespiller kan 
gøre for at lære noget, er at se og høre på de gamle. Jeg har 
ofte anbefalet elever og lignende at stå i kulissen og se en 
Frits Helmuth eller en Ghita Nørby spille en hovedrolle og har 
bedt dem lægge mærke til, hvordan de går ned i detaljerne. 
Jamen alene i et grundigt studie af Jørgen Reenberg ligger der 
viden sammenligneligt med to til tre elevskolers, og han bliver 
efter min mening stadig bedre,” siger Kaspar Rostrup.

MEDSpILLErE SoM SuffLørEr
Alderen er dog ikke kun lykken på scenen, og det har Rostrup 
også set gennem sin tid som instruktør og teaterdirektør.
”Selvfølgelig sker der det, at det bliver sværere at slå flikflak, 

og det kan blive sværere at huske teksterne til et teaterstykke. 
Det allerværste i den forbindelse er, hvis begrænsningerne 
spreder sig til angst. Der er jo ikke noget fag så ublufærdigt 
som det at være teaterskuespiller. Og bliver man først bange 
for ikke at kunne huske replikkerne, så bliver det en ensom 
opgave op ad bakke, for angsten er noget af det værste at 
kæmpe med for en skuespiller,” siger Kaspar Rostrup, og  
fortsætter: 

”Her er det vigtigt, at kollegerne på scenen bliver en art 
medspillende sufflører og er med på, hvor det halter, så de 
kan give den ældre skuespiller noget opbakning, når det er 
nødvendigt. Det bedste hjælperedskab en skuespiller har, er jo 
altid medspillerne, men det gælder især for en ældre skuespil
ler. Og så er der suffløren. Sådan kan det gå nogen tid, men på 
et tidspunkt er det naturligvis tid til at sige endelig stop. Det 
kan måske godt være skuffende i øjeblikket. Men at stå på en 
scene uden at kunne huske replikkerne er også en forfærdelig 
oplevelse for skuespilleren selv, så beslutningen skal tages, før 
det risikerer at ske.”

Rostrup står ikke tilbage for at bruge ældre skuespillere. 

MAN SKAL  
SToppE I TIDE
æLDrE SKuESpILLErE Er DyGTIGErE END DE yNGrE, MEN DE KAN oGSå hAVE bruG for STøTTE 
Af MEDSpILLENDE SuffLørEr, SIGEr To SKuESpILLErE oG TEATErDIrEKTørEr, DEr hAr øjE 
for DE æLDrE KoLLEGErS uDforDrINGEr, MEN oGSå ELSKEr DEN ruTINErEDE SKuESpILLErS 
TALENT, DEr Er SLEbET TIL oG forfINET GENNEM årTIEr. 

Af Jacob Wendt Jensen

Både Kaspar Rostrup og Waage Sandø er meget  
begejstrede for ældre skuespilleres kunnen. Men de  

opfordrer samtidig til, at man stopper i tide, inden det 
bliver for svært at huske replikkerne og det kan udvikle 

sig til en reel angst for at stå på scenen.  

Foto: Miklos Szabo
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Jørn Reenberg i sin 60 års jubilæumsforestilling ”Påske” på Det Kgl. Teater, her sammen med Mille Hoffmeyer Lehfeldt. Foto: Thomas Petri.

Senest 74årige Søren Rode, som han altid havde syntes godt 
om lige fra skuespillerskolen.

”Han gik derhjemme og var sådan set gået på en slags 
pension, men så fik jeg den idé at lade ham spille Polonius i 
Hamlet med Thure Lindhardt i hovedrollen. Rode døjede godt 
nok med efterveerne af et brækket ben, men det skrev vi ind i 
rollen, og hvem fik store roser til premieren? Det gjorde Rode, 
der stod helt rigtigt og tydeligt med sin krop, sin stemme og 
alle sine skuespillerredskaber 100 procent intakte. Også selv 
om han til at begynde med sagde nej til at spille rollen, fordi 
han havde lagt faget på hylden, som han sagde.”

TurNETEATEr Er hårDEST
Waage Sandø er også selv aktiv skuespiller og teaterchef på 
Folketeatret.dk frem til sommeren 2010. Han har ingen planer 
om at stoppe som skuespiller.

”Hvornår det er tid til at stoppe, må være helt individuelt. 
Energien og kræfterne er der stadigvæk, så jeg fortsætter, så 
længe jeg overhovedet kan. Når det er sagt, så kan jeg da godt 

mærke, at kroppen ikke kan helt de samme ting som for 20 år 
siden, men det kan man godt kompensere for. Hukommelsen er 
også fin. Teatret afspejler heldigvis livet. Jo, det afspejler nok 
i højere grad de mere potente faser i livet, så der er flest roller 
til skuespillere midt i livet, men der er også roller til vi ældre 
skuespillere,” siger Sandø.

Af eksempler på skuespillere, der spiller langt op i alderen, 
nævner Waage Sandø allestedsnærværende Jørgen Reenberg, 
der sidst spillede på Det Kongelige Teater for halvandet år 
siden, og som stadig har kontrakt. Han har spillet der siden 
1947 og er i dag 82 år. Lily Weiding er 85 år i dag og spillede 
for to år siden med i ”Et drømmespil”, så der er mange gode 
eksempler på et langt liv på scenen. Mere normalt er det dog 
at stoppe tæt på den almindelige pensionsalder.

”Som teaterchef har jeg set ældre skuespillere, der skal have 
mere og mere hjælp fra suffløren, og den tilstand er noget, 
der virkelig kan give angst for at stå på en scene. At være 
skuespiller på teatret er jo et af de få erhverv, hvor du ikke 
kan skjule dig bag noget som helst. Jeg vil ikke hænge nogen 
ud ved navns nævnelse, men det er klart, at specielt i forhold 
til det turnéteater, vi har kørende, overvejer jeg meget nøje, 
om de lidt ældre skuespiller stadig kan klare det. Turnéteatret 
kræver nemlig en helt anden robusthed end det at tage ned på 
et teater i København for at spille hver aften, hvis du i forvejen 
bor i byen. Derfor har jeg været mere omhyggelig med, hvem 
jeg har engageret til turnéerne i forhold til, hvad jeg ellers ville 
herhjemme på teatret.”    

“For mig at se bliver skuespillere set 
over en bred kam bedre med alderen. 

Ældre skuespilleres viden om detaljerne 
i deres kunst er ofte forbløffende.”Kaspar Rostrup



 
TEMA

  At William Rosenberg skulle være en af verdens ældste aktive skuespil
lere er ikke baseret på videnskabelige fakta, men vi vover alligevel påstanden. 
Den nu 90årige Rosenberg tøffer stille og roligt rundt i sin lejlighed i Odense. 
Han sidder ikke ligefrem og venter på en ny rolle på teatret, men han er heller 
ikke officielt gået på pension. 
 ”I min alder er det nok ved at være usandsynligt de ringer. Men hvis rollen 
er interessant nok, så ville jeg bestemt overveje at sige ja. Bare det ikke er en 
rolle, hvor man skal slå baglæns saltomortaler,” siger William Rosenberg tørt.
 Han var i mange år fastansat på Odense Teater og spillede roller på teatret, 
til han var omkring 80 år. Derefter gik der en del år, inden de ringede fra Århus 
Teater med rollen som storinkvisitor i Friedrich Schillerklassikeren ”Don Carlos”. 
Den spillede han sidste år fra 20. februar til 21. marts.
 ”Jeg havde en temmelig lang scene, hvor jeg havde det meste af teksten, og 
de andre skuespiller havde nogle få stikord. Det føltes akkurat som det plejede 
på scenen, og jeg havde heller ikke problemer med at lære replikkerne på for
hånd. Alt var, som da jeg var 80 år. Jeg fornemmer ikke den forskel, som mange 
taler om, og jeg tror hemmeligheden er, at jeg har en hverdag ude blandt andre 
mennesker. Det må være den vigtigste forudsætning for at blive ved med at 
spille teater.”
 Han sidder ikke og triller tommelfingre eller sørger over, at tilbuddene ikke 
vælter ind, men han synes alligevel det er mærkeligt, at ”90” har sådan en ma
gisk klang. På den negative facon.
 ”Jeg er bange for, at tallet 90 støder folk væk. Du ved, de tænker, at når man 
er 90 år, så går der ikke lang tid, før man ikke er her længere. Der er ikke noget 
at bygge på med så gammel en fyr, tænker de fleste nok. Som ung havde jeg 
ellers stor glæde af at spille sammen med to skuespillere, der var ældre, end jeg 
selv er nu. William Bewer spillede, til han var 98 år, og han var så gammel, at 
han havde hilst på H. C. Andersen som barn. Han sagde dog aldrig noget om, 
hvor vidt H. C. Andersen hilste igen.”   

”DET VAr, SoM 
DA jEG VAr 80”

Så sent som sidste år stod William Rosenberg på scenen på Aarhus Teater som  
storinkvisitor i Schillers ”Don Carlos”. ”Det føltes akkurat som det plejede”, siger den nu 
90-årige skuespiller. Foto: Jan Jul.

Jørn Reenberg i sin 60 års jubilæumsforestilling ”Påske” på Det Kgl. Teater, her sammen med Mille Hoffmeyer Lehfeldt. Foto: Thomas Petri.

Ansøgningsfrist 
d. 10. juni 2010

Ansøgningsskema 
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tlf. 5993 1009 eller 
www.kulturdiplom.dk
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  Efter snart et år i luften har den nye elektroniske håndbog 
med mange flere muligheder for både medlemmer og brugere stort 
set kun fået positiv respons. Medlemmerne er glade for, at de nu 
kan lægge flere fotos, lyd og video ind i profilerne i håndbogen, og 
brugerne har fået langt bedre muligheder for søgning og organise
ring, når de leder efter en kunstner til en bestemt opgave.

”Selvfølgelig har der været et par startvanskeligheder, som altid 
når man lancerer noget it med mange nye features. Men nu kører 
håndbogen stort set, som den skal, og alle kan se, at det er blevet 
et meget bedre produkt for instruktører, castere og andre bruger,” 
siger formand for DSF Katja Holm og tilføjer:

”Der er rigtig mange af vores medlemmer, der har været inde og 
ændre og tilføje ting til deres profiler, fx lyd og video. Men der er 
også stadig mange, der mangler. Jeg vil virkelig opfordre alle til at 
udnytte de muligheder, der ligger i håndbogen, for det er et rigtig 
godt redskab til markedsføring af sig selv.”

Efter at have vurderet den nye udgave af den elektroniske  
håndbog har DSF’s bestyrelse besluttet ikke at udgive den trykte 
håndbog mere. Det skyldes dels, at den hurtigt bliver forældet i 
forhold til den elektroniske, som opdateres hele tiden. Den elektro
niske giver en lang række muligheder for brugere og medlemmer, 
som den trykte ikke kan konkurrere med. Og endelig er det dyrt at 
producere den trykte håndbog.

”I starten er der sikkert nogle, der vil savne den trykte udgave, 
som jo er let at tage med sig rundt og sjov at bladre i. Men vi må 
bare erkende, at den nye håndbog på nettet giver så mange flere 
muligheder. Ofte har vi oplevet, at den trykte udgave allerede var 
uaktuel ved udgivelsen i forhold til oplysningerne om de enkelte 
medlemmer. Det er vores opgave at lave et produkt, som er bedst 
mulig egnet til at skaffe medlemmerne arbejde, og der kan den 
trykte udgave ikke konkurrere med nettet og den løbende mulig
hed for at opdatere. Det har også været rigtig dyrt at trykke hånd
bøgerne. Nu frigør vi en del ressourcer i sekretariatet, som kan 
hjælpe medlemmerne med at gøre deres profiler på nettet endnu 
bedre”, siger Katja Holm og opfordrer endnu engang dem, der ikke 
har været inde og opdatere profiler i den nye håndbog, til at gøre 
det. 

DEN ELEKTroNISKE SKuESpILLErhåNDboG hAr MED SINE SøGEMuLIGhEDEr, GALLErIEr oG  
MuLIGhEDEr for bEDrE præSENTATIoN Af KuNSTNErNE uDKoNKurrErET DEN TryKTE boG, 
SoM DSf’S bESTyrELSE hAr bESLuTTET IKKE AT uDGIVE LæNGErE.

Af Pia Mølle Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk

NU OGSÅ fORSIDEfOTO  
I fARVER
Af tekniske årsager har forsidefoto’et i net-håndbogens 
profiler indtil nu skullet være i sort/hvid, mens de øvrige 
fotos har kunnet være i farver. Sådan er det ikke længere

Nu kan alle fotos – også forsidefoto, som er det første 
billede, man ser – være i farver. Det er helt op til det 
enkelte medlem, hvad man foretrækker.

Har du et sort/hvid foto på din profilforside, som du 
gerne vil have skiftet, så kontakt webmaster Jette Rydder 
på jr@skuespillerforbundet.dk eller tlf. 33 24 22 00. 
Forsidefoto skal nemlig udskiftes af webmasteren, mens 
du selv kan skifte alle andre fotos på din profil.

DSF kan selvfølgelig altid kontaktes, hvis du støder på 
problemer med håndbogen..

KoNTAKT 

Kristine v. Staffeldt kfs@skuespillerforbundet.dk 
hvis det drejer sig om abonnement 

hanne Arlund ha@skuespillerforbundet.dk  
hvis det drejer sig om CV og medlemsstatus 

jette rydder jr@skuespillerforbundet.dk  
hvis det drejer sig om billede- og videofiler 

Sengül Kaya-Mortensen sek@skuespillerforbundet.dk 
hvis det drejer sig om teknik og andre ændringer.

NETTET
BEDRE HÅNDBOG PÅ
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16 skuespillere, 4 filminstruktører, 2 fotografer, 2 klippere og 2 assistenter arbejder sammen i 8 døgn for at skærpe skuespillerens 
parathed over for filmmediet og for at styrke samarbejdet mellem instruktør, fotograf og skuespiller. 
Seminaret er et arbejdsseminar, hvilket indebærer, at der skal arbejdes hele dagen ofte også aften, hver dag, alle dage.  
Udover skuespillere deltager filminstruktører og produktionshold. Seminaret er opdelt i 4 arbejdsperioder, hvor man dels arbejder 
med en eller flere medspillere og dels alene med en monolog. 

Erfaringen viser, at der vil være mange ansøgere, derfor vil der, i lighed med andre kurser og seminarer, finde en udvælgelse 
sted. For at seminaret kan fungere optimalt og for at få en så stor alders og erfaringsspredning som muligt, er det nødvendigt at 
sammensætte skuespillerne under hensyntagen til køn og alder. 

for AT DELTAGE I fILMSEMINAr 2010 Er DET EN bETINGELSE, AT Du Er I STAND TIL AT DELTAGE ALLE DAGE I hELE pErIoDEN. 
DELTAGErGEbyr Kr. 1.000,- for hELE  SEMINArET.

Undervejs i forløbet er der generelt ikke mulighed for at forlade skolen for at deltage i prøver, besøge familie, venner osv. Der er 
heller ikke mulighed for at medtage ægtefælle, kæreste eller kæledyr.

TILMELDING TIL fILMSEMINAr 2010:
Send en email til Karin Iwersen, ki@skuespillerforbundet.dk eller send et brev til:  
Karin Iwersen, Dansk Skuespillerforbund, Sankt Knudsvej 26, 1, 903 Frederiksberg C 
 
Tilmeldingen skal afsendes senest torsdag den 6. maj. Der vil blive givet besked senest den 18. maj.  

Uanset om du vælger at søge pr. email eller brev skal følgende oplysninger indgå:
 Navn   Adresse   DSF medlemsnummer   Telefonnummer   Fødselsdato

Hvis du har bemærkninger i forbindelse med tilmeldingen  
kan de naturligvis tilføjes.

fILMSEMINAr 2010
oTTE DøGNS INTErNATKurSuS på DEN EuropæISKE fILMhøjSKoLE I EbELTofT

frEDAG DEN 18. juNI TIL oG MED LørDAG DEN 26. juNI 2010
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Goossun Art-illery inviterer dig til  
The Other Way Around workshop hvor 
forholdet mellem Teaterantropologi og De 
Undertryktes Teater undersøges og udfordres.  
Odsherred Teaterskole d.17.-21. maj 2010.
Pris: 2200 kr. mad og bolig inkluderet 
For mere information og tilmelding se: 
www.goossun.com/towa

Workshop
Ledet af Julian Boal og Vahid

PERSONLIG hjEmmESIdE
- du let selv kan opdatere via det indbyggede  
administrationssystem (CmS)

kr.7.425Design og teknik klarer vi. Du sørger for indholdet
og vi hjælper dig godt i gang. Kontakt Visuality.dk
Tlf.: 20 94 06 46 l  salg@visuality.dk Alle priser er ex. moms

fra kun  

BERLINER LEJLIGHED
Udlejes: Lys 4. sals lejlighed på 50 m², lige midt i centrum af Kreuzberg 36. Indeholder: 2 vær, 
spisekøkken, karbad, vaskemaskine og Internet. Udlejes billigt i kortere eller længere perioder.

Henvendelse: Rasmus Munch / munch.rasmus@gmail.com

SOMMERHUS NÆR SKAGEN UDLEJES
Totalrenoveret husmandssted på 124 m², ligger ud til åbne marker og 2 km fra vandet udlejes på 
ugebasis. Brændeovne / vaskemaskine og tørretumbler. Pris kr. 3.000,- pr. uge inkl. forbrug.

Henvendelse:  
Torben Sekov. Tlf.: 40 11 60 46

SKØNT SOMMERHUS I TISVILDE UDLEJES I UGE 18, 19, 20 OG 21.
3.400 kr. pr uge alt incl. 5 sengepladser, opvaske- og vaskemaskine, gæstehus m.  
3 senge pladser. Ganske tæt på Hegnet, Lejet, stranden og offentlige transportmidler.

Henvendelse: Fritze Hedemann, tlf. 2987 9407

bo Samuelsen, 70 år  10. april                                                   

olaf Nielsen, 75 år  11. april                                                   

Tommy Kenter, 60 år 15. april                 

Gitte Naur, 50 år 19. april                                                   

Anne Margrethe Dahl, 50 år 19. april                                                   

folmer rubæk, 70 år 20. april                                                   

Karen Wegener, 75 år 27. april                                                   

Lisa Gertum becker, 50 år 2. maj                                                      

birte Norst, 75 år 2. maj                                                      

jesper Asholt, 50 år 11. maj                                                    

hanne uldal, 60 år 14. maj                                                    

ruNDE  
føDSELSDAGE 

DU GÅR GLIP Af VIGTIG INfORMATION OG OPLEVELSER
hVIS VI IKKE hAr DIN rIGTIGE ADrESSE oG E-MAIL. huSK AT forTæL oS DET, Når Du fLyTTEr,  
SKrIfTEr E-MAIL oG TELEfoNNuMMEr. Så får Du MEST uD Af DIT fAGforbuND!

fEST for børNETEATEr I ESbjErG

SKoLEr, INSTITuTIoNEr oG SpILLESTEDEr I ESbjErG KoMMuNE får I uGEN  

11.-18. AprIL præSENTErET ET oVErfLøDIGhEDShorN Af børNETEATEr, Når årETS 

børNETEATErfESTIVAL ryKKEr TIL VESTKySTEN. oVEr 110 profESSIoNELLE børNE- oG 

uNGDoMSTEATrE STår for MErE END 600 opførELSEr I LøbET Af uGEN.

DESuDEN byDEr fESTIVALEN oGSå på KoNfErENCEr for DE profESSIoNELLE DELTAGErE.  

I år AfhoLDES EN STor KoNfErENCE oM bruGErINDDrAGELSE oG bruGErDrEVEN 

INNoVATIoN. hEr SKAL DELTAGErNE SAMMEN MED EN INVITErET GruppE uNGE ArbEjDE 

AKTIVT MED INDDrAGELSE Af uNGE I uDVIKLING Af KuNST oG KuLTurforMIDLING. 

ET ANDET SEMINAr på fESTIVALEN hANDLEr oM SCENEKuNST oG LærING – oM 

uNDErVISNINGSMATErIALEr, opTAKTS- oG opSAMLINGSproDuKTEr I forbINDELSE MED 

TEATErforESTILLINGEr.

Du KAN LæSE MEGET MErE oM børNETEATErfESTIVALEN på:  

WWW.TEATErCENTruM.DK/fESTIVAL oG på fESTIVALENS fANSIDE på fACEbooK.
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STUDIETUR TIL AVIGNONDU GÅR GLIP Af VIGTIG INfORMATION OG OPLEVELSER

MORGENTRÆNING EfTER PÅSKE

DA proGrAMMET for TEATErfESTIVALEN I AVIGNoN førST Lå KLArT EfTEr DEADLINE for DENNE uDGAVE Af SCENELIV, 
VAr fASTSæTTELSEN Af DAToEr SAMT TILMELDING for DETTE årS STuDIETur STADIG uNDEr uDArbEjDELSE VED 
rEDAKTIoNENS SLuTNING. hoLD DErfor øjE MED DSf’S NyhEDSbrEV oG VorES hjEMMESIDE, hVor DAToEr for 
STuDIETurEN SAMT TILMELDINGSfrIST bLIVEr offENTLIGGjorT, Så SNArT proGrAMMET Er KLArT. 

KuRSuSudvalgeT

VI bEGyNDEr I uGE 14 (MED STArT TIrSDAG D 6. AprIL) oG forTSæTTEr TIL oG MED uGE 22.
MANDAG: pILATES-TræNING V/DorThE pETErSEN
TIrSDAG: IMproVISATIoN V/oLE boISEN
oNSDAG: KoMpLET SANGTEKNIK  V/oLE rASMuS MøLLEr
TorSDAG: MEISNEr V/pIA boVIN
frEDAG: fILMSKuESpIL oG KAMErATræNING V/KENNETh CArMohN
MED DEN LøbENDE TræNING/uNDErVISNING Er DEr LAGT op TIL ET forLøb, hVor MAN KAN DELTAGE I DET oMfANG 
oG på DE TIDSpuNKTEr, DET pASSEr EN. MAN SKAL bLoT KøbE ET TræNINGSKorT I SEKrETArIATET TIL 200 Kr.  
AL uNDErVISNING forEGår I forbuNDETS SAL på SANKT KNuDS VEj 26 på frEDErIKSbErG.
LæS MErE oM TræNINGEN oG ANDrE KurSuSTILbuD på WWW.SKuESpILLErforbuNDET.DK

KuRSuSudvalgeT

Musical 4. juli – 10. juli
slip din indre musicalstjerne løs. solo- og korsang, drama og baggrund
undervisere: søren launbjerg (skuespiller, sanger og komponist) 
sune svanekier (skuespiller, instruktør og musicalforfatter)
Mikkel Rønnov (kapelmester og producent)
johnny jørgensen (sanger, skuespiller, sang-coach og korleder) m.fl.

shakespeaRe 1. august – 7. august
Dramatikeren, poeten og sprogfornyeren.  Vi knytter an til hamlet på kronborg
undervisere: lars Romann engel, Niels Brunse, søs haugaard m.fl

DRaMa 8. august – 14. august
improvisation, karakterarbejde og alexanderteknik
undervisere: paul clements & jude tisdall. en stor del af kurset foregår på engelsk

læs nærmere på www.ipc.dk

soMMeRkuRseR på DeN iNteRNatioNale højskole  helsiNgøR

41633_Sceneliv.indd   1 19/03/10   11.49

KuNSTGrEb opTAGEr NyE STuDErENDE

uDDANNELSEN KuNSTGrEb opTAGEr SNArT NyE STuDErENDE på uDDANNELSEN 

TIL ”KuNSTGrEbSINNoVATør”. uDDANNELSEN uDDANNEr DE STuDErENDE 

TIL – VED SIDEN Af DET KuNSTNErISKE VIrKE – AT LEDE oG GENNEMførE 

uDVIKLINGSprojEKTEr I VIrKSoMhEDEr oG orGANISATIoNEr. 

uDDANNELSEN Er GrATIS oG VArEr SAMMENLAGT NI MåNEDEr. DEr Er 

oGSå MuLIGT AT TAGE ET KorTErE forLøb. LEDIGE, LøNMoDTAGErE oG 

SELVSTæNDIGE hAr MuLIGhED for AT få GoDTGørELSE uNDEr forLøbET. I jANuAr bEGyNDTE DE førSTE STuDErENDE, oG bLANDT DEM Er 

SKuESpILLErE, DESIGNErE, SCENoGrAfEr, TEKSTforfATTErE oG MuSIKErE.

ANSøGNINGSfrIST Er 10. MAj KL.12.00 MED STuDIESTArT 23. AuGuST 2010. DEr AfhoLDES INforMATIoNSMøDEr I KøbENhAVN I AprIL. 

KuNSTGrEb Er uDVIKLET Af DANSK ArTIST forbuND oG WISChMANN INNoVATIoN. uDDANNELSEN Er fINANSIErET SoM ET projEKT uNDEr  

DEN EuropæISKE SoCIALfoND oG LøbEr oVEr EN pErIoDE på  

TrE år frA SEpTEMbEr 2009.  LæS MErE på KuNSTGrEb.DK
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Julemanden
  KONCEPT:

Mogens Holm
MANUS:

Martin Miehe-Renard
INSTrUKTION:

Karin Jagd
SCENOgrAfI:

Catia Haugberg-Engel
MUSIK:

Anders Bøgelund

MED:

Max Hansen
Özlem Saglanmak
Adam Brix m.fl. 
SAMT

Juleorkestret

Premiere
d. 27. november 2010
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