
TRAKTAT ENDELIG VEDTAGET
Efter en proces på mere end 20 år 
blev en international traktat om 
beskyttelse af kunstneriske rettig -
heder, endelig vedtaget i Beijing.

UVISHED OM ÅBEN SCENE
Ingen af de to foreslåede løsninger til 
åben scene fra Københavns Teater er 
faldet i god jord hos politikerne. Nu 
ligger bolden hos politikerne selv.

DSF STUDIO SLÅR DØRENE OP
DSF Studio har slået dørene op for 
kurser, træning og arrangementer. Se 
hvad efteråret byder på og kom til 
åbningsreception den 7. september. 
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18 Forsidefoto: Fra forestillingen ”Bastard” med bl.a. Pia Örjansdotter. 
Et nordisk samarbejde, hvor Faar302 som den danske deltager. 
Foto: Per Morten Abrahamsen.Fo
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LUFTIG INDSATS MOD ULOVLIG FILDELING 4
Skuffelsen hos rettighedshaverne er stor, fordi politi-

kerne har valgt at droppe den såkaldte brevmodel, der 

skulle slå ned på ulovlig fildeling. 

GLOBAL SIKRING AF RETTIGHEDER 6
Efter mange års forhandlinger og afbrydelser blev en 

international traktat om beskyttelse af kunstneriske 

rettigheder endelig vedtaget i juni.

FUSION AF KUNSTSTØTTE 7
Fra 2014 bliver der én samlet kunststøttestruktur, når 

Statens Kunstfond og Statens Kunstråd sammenlægges

SKæBNETIME FOR ÅBEN SCENE 8
Politikerne sagde nej til de to løsningsforslag til åben 

scene, som Københavns Teater kom med. Politikerne 

går videre med sagen efter deres sommerferie.

NÅR CASTINGEN ER I UDLANDET 10
Internationale castere er i stigende grad ved at få 

øjnene op for skandinaviske skuespillere. Og der er 

ingen grund til at være nervøs for at kaste sig ud i 

castings i udlandet, siger en tysk og en britisk caster.

GODE RÅD OM AUDITIONS 13
Læs hvad teaterledere, castere og kunstnere kigger 

efter, når de er til auditions, og hør deres gode råd til 

kunstnerne.

DSF TIL FOLKEMØDE 15
DSF’s bestyrelse havde sendt bestyrelsesmedlem 

Ole Jakobsen til Folkemøde for at se, hvad der foregår 

– og om forbundet skal være til stede på mødet 

fremover. Læs Oles dagbog fra Bornholm.

 

DANSENS FØDSEL 18 
En udstilling og en kommende bog  fortæller  historien 

om det første danske moderne danse kompagni, og 

dermed også om starten på den  moderne dans her i 

landet.

DSF STUDIO I EFTERÅRET 20
Den nye uddannelsesplatform er gået i luften. 

Se de aktuelle kurser og arrangementer – og kom til 

åbningsreception den 7. september. 
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Efter at et udvalg under Kulturministeriet efter 
fire års udvalgsarbejde var nået frem til en bred enighed 
om den såkaldte brevmodel, som skulle bekæmpe pirat-
kopiering, har kulturminister Uffe Elbæk valgt ikke at ind-
føre modellen. Han vil heller ikke følge rettighedshavernes 
ønske om en særlig politi-indsats imod ulovlig fildeling. 
 I stedet har ministeren med en bred opbakning i Folke-
tinget lanceret en række initiativer, der primært handler om 

oplysning til forbrugerne og dialog mellem rettighedsha-
verne og telebranchen om udviklingen af nye lovlige 
tjenester.  
     

 ”Vi har valgt at prioritere udviklingen af nye legale 
tjenester som løsningen på denne udfordring. Det er ikke 
bare noget, vi har hevet ned fra luften. Vi gør det ud fra de 
erfaringer, der ligger i sammenlignelige lande, der viser, at 
hvis forbrugerne får mulighed for lovlige tjenester, og det er 
let at bruge dem, så foretrækker de at gøre det,” siger Uffe 
Elbæk.
 Formand for Dansk Skuespillerforbund Katja Holm er 
særdeles bekymret over politikernes manglende vilje til at 
slå mærkbart ned på ulovlig fildeling. 
 ”Dette her arbejde har været en del år undervejs, og det 
er meget nedslående at se, at det er skudt i sænk. Det er 
fint at arbejde for nye lovlige løsninger, det gør brancherne 

allerede på højtryk. Og jeg er også stor tilhænger af 
oplysning. Det er bare slet ikke nok,” siger 

hun og tilføjer: 
 ”Ulovlig fildeling er lige præcis 

ulovligt, og det skal behandles 
på den måde. Kulturministerens 
initiativer svarer til at lave en 
oplysningskampagne for at få 

folk til at parkere lovligt 
– og så i øvrigt 
være ligeglad, når 
de ikke gør det. 
Brevmodellen var 

INITIATIVERNE
•	 Nedsættelse	af	innovationsforum,	hvor	branchen	skal	

drøfte forretningsmodeller.
•	 Fælles	oplysningsindsats	over	for	brugere:	

 Kampagnen koster tre mio. kr. Finansieres af 
 ministeriet, rettighedshaverne og telebranchen.

•	 Fokuseret	kommunikation	og	dialog	med	brugerne.	
•	 Dialogforum	mellem	rettighedshavere	og	udbydere	af	

indhold, hvor målet er at gøre det muligt for rettig-
hedshaverne, at de selv kan fjerne ulovligt materiale.

•	 Retningslinjer	for	blokering	af	ulovlige	tjenester.	Når	
rettighedshaverne har fået én dom mod ét tele-
selskab, skal de andre følge efter.

•	 Udbredelse	af	viden	om	brugen	af	sikre	internet
forbindelser. 

•	 Information	på	regningerne:	Teleselskaberne	skal	
kommunikere til deres kunder på betalingsmed-
delelsen, at de ikke må downloade ulovligt.

VIL DU IKKE NOK 
LADE VÆRE…
EN KATASTROFE. MANGLENDE POLITISK ANSVAR. SÅDAN BETEGNER RETTIGHEDSHAVERNE  
ET SæRDELES LUFTIGT POLITISK UDSPIL TIL BEKæMPELSE AF ULOVLIG FILDELING.

Af Pia Møller Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk, Illustrationer: Sara Houmann Mortensen
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det vigtigste element i udvalgsarbejder, og det var 
her politikerne for alvor kunne tage ansvar. Det 
har de valgt ikke at gøre. Det synes jeg er rigtig 
trist, og det har store konsekvenser for kunst-
nerne og de ophavsretlige brancher.” 
 Også producentforeningen er utilfreds med 
det politiske udspil, og direktør Klaus Hansen 
siger: 
 “Det er en katastrofe, at man hermed fra 
politisk hold ikke vil medvirke 
til at få etableret effektive red-
skaber, der kan bekæmpe det 
alvorlige samfundsproblem, 
som ulovlig download udgør. 
Politikerne har hermed lagt 
sig fladt ned på ryggen for 
de kræfter i samfundet, der 
ikke respekterer, at den 
private ejendomsret også 
gælder internettet.”
 Til kritikken siger kulturmi-
nisteren, at man allerede om et 
år vil evaluere og se, om 
initiativerne har levet op til 
forventningerne.

NEj TIL ACTA
Europa-Parlamentet sagde den 4. juli nej til ACTA-aftalen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – handelsaftalen, 
der bl.a. skulle bekæmpe fysiske kopivarer og ophavskrænkelser på internettet. Det betyder, at aftalen ikke kan 
gennemføres i EU i sin nuværende form. 478 medlemmer af parlamentet stemte imod ACTA, mens 39 stemte for. 
165 undlod at stemme.
 
ACTA er en international aftale , der skal sikre en ensartet procedure for krænkelser af immatrialretten i de 
lande, der underskriver den. En række lande har allerede underskrevet aftalen. EU har underskrevet den, men 
ikke ratificeret den, og derfor er den endnu ikke gældende. Aftalen ville, hvis den blev ratificeret, ikke betyde 
ændringer i dansk ret, da vi allerede opfylder de krav, der ligger i ACTA om f.eks. udlevering af oplysninger fra 
onlinetjenester, strafansvar og erstatning.
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DSF’s seniorkonsulent Mikael Waldorff har sammen med 
advokat Bjørn Høberg-Petersen været en del af FIA’s (den 
internationale sammenslutning af skuespillerforbund) dele-
gation til forhandlingerne i Kina. Sceneliv har bedt Mikael 
Waldorff om at svare på nogle spørgsmål om den traktat, 
der endelig kom i hus i Kina.

Hvad er det for en traktat, der er blevet enighed om?
Traktaten giver rettigheder til skuespillere på film og tv. 
Hidtil har kun skabere og siden musikere på fonogrammer 
haft beskyttelse. Nu er der også indført beskyttelse på det 
audiovisuelle område.  
 
Hvad betyder traktaten globalt – og i  Danmark?
Globalt bliver hvert enkelt land forpligtet til at indføre en 
ophavsretslov, som giver skuespillere rettigheder til at råde 
over deres præstationer i tv, på nettet, ved dvd-salg osv. Be-
tydningen for den enkelte kunstner vil afhænge af, om man 
nationalt er i stand til at forhandle sig til rimelige kontrakter 
og overenskomster. Men udgangspunktet er klart forbedret. 
I dag er der i de fleste lande ingen betaling for videreudnyt-
telse af film og tv-produktioner. 
 I Danmark har vi allerede disse rettigheder i vores op-
havsretslov. Men på to områder kan det medføre en forbed-
ring: Dels bliver andre lande nu forpligtede til at behandle 
danske skuespillere på lige fod med deres egne. F.eks. vil 
man i Argentina eller Japan skulle betale for brug af danske 
film og tv-programmer i samme omfang som man betaler 
for nationale produktioner.  Dels er det på længere sigt til 
gavn for danske og europæiske skuespillere, at der er et højt 
internationalt beskyttelsesniveau. Det nedsætter risikoen for, 
at man underbyder hinanden, og for at produktioner flyttes 
til lande med ringe beskyttelse.
 
Hvorfor har FIA og Dansk Skuespillerforbund lagt 
så mange kræfter i det?
For både FIA og DSF er den internationale solidaritet meget 
højt prioriteret. Ud over at vi hjælper os selv ved at mindske 
den sociale dumping, så er det et selvstændigt mål for os at 
støtte og hjælpe vores kolleger i resten af verden. DSF har 
gennem mange år haft dette mål, og vi har ydet en bety-
delig indsats både på det ophavsretlige område og gennem 
konkrete faglige aktiviteter. 
 

Hvor langt har forløbet omkring traktaten været? 
Vi har arbejdet på denne traktat i 20 år. Vi har lidt neder-
lag flere gange, først i 1996, hvor det endte med, at kun 
 musi kere fik en traktat, og senere hen i 2000, hvor forhand-
lingerne brød sammen, fordi USA sagde fra på et afgørende 
punkt.  

Hvorfor har det taget så lang tid?
Det skyldes uenighed mellem FIA (med støtte fra bl.a. 
EU og lande i Afrika og Latinamerika) og de amerikanske 
filmproducenter. MPA (Hollywood-studierne) forlangte en 
bestemmelse som betød at rettighederne ville overgå til 
producenten, og det var naturligvis uacceptabelt. Vi har for-
handlet med dem løbende siden 2001, og først i foråret 2011 
nærmede vi os en løsning. Ikke mindst gennem pres fra DSF 
og  vores kolleger i europæiske forvaltningsselskaber lykkedes 
det i juni ved forhandlinger med USA, Indien og Mexico – 
og med MPA – at få en løsning på rettighedsover dragelsen. 
Bestemmelsen tillader det enkelte land at vælge sin egen 
løsning. Danmark kan således bevare sit system, hvor rettig-
hederne tilhører skuespilleren og håndteres i vores over-
enskomster. Men derudover fik vi indført en bestemmelse, 
som tillader et land at indføre en generel vederlagsordning, 
altså betaling på trods af, at rettighederne er overdraget til 
producenten. Det er til stor fordel i lande, hvor kunstnerne 
står svagt. 
 
Er traktaten så endelig vedtaget nu?
Traktaten er endeligt vedtaget, og der kan ikke ændres i 
den. Nu skal de enkelte lande så tiltræde den. Den træder 
i kraft, når 30 lande har gjort dette. Det vil formentlig tage 
seks måneder eller deromkring.

TRAKTATEN
Traktaten hedder WIPO Audiovisual Performance 
 Treaty (WAPT), men vil blive kendt som Beijing- 
traktaten. Ligesom vi har en Bern-konvention for 
 skabende kunstnere og en Rom-konvention for 
 musikere, pladeproducenter og radiofonier. 

WIPO er verdensorganisationen for 
intellektuel  ophavsret.

GLOBAL SIKRING 
AF RETTIGHEDER
EFTER 20 ÅRS FORHANDLINGER BLEV DER I SLUTNINGEN AF jUNI  
I  BEIjING ENDELIG INDGÅET EN INTERNATIONAL TRAKTAT OM  
BESKyTTELSE AF RETTIGHEDER PÅ DET AUDIOVISUELLE OMRÅDE. 

”Det er på længere sigt til gavn for danske og 
europæiske skuespillere, at der er et højt interna-
tionalt beskyttelsesniveau,” siger seniorkonsulent 
Mikael Waldorff.
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Af Pia Møller Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk

Samtlige partier i Folketinget har indgået en 
aftale om reform af det statslige kunststøttesystem, der 
betyder, at Statens Kunstfond og Statens Kunstråd 1. januar 
2014 sammenlægges til et system: det nye Statens Kunst-
fond. 
 Fagudvalgene fra Statens Kunstråd, f.eks. Scenekunstud-
valget, bevares i det nye system, der får to søjler: en for 
legatstøtte og en for projektstøtte. Der bliver en fælles 
bestyrelse og et fælles repræsentantskab. Der vil ikke 
længere som hidtil være politikere i repræsentantskabet. 
 I forhold til det forslag til kunststøttereform, som det 
såkaldte Lars Liebst-udvalg tidligere er kommet med, er den 
løsning, som politikerne er blevet enige om, en ”light” 
model, der samler og tilretter det nuværende system snarere 
end at revolutionere det. Kulturminister Uffe Elbæk siger: 
”Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at samtlige 
partier står bag reformen. Reformen betyder et enklere og 
mere gennemskueligt kunststøttesystem. Med reformen 
viderefører vi de bedste dele af det eksisterende system, 
herunder to adskilte søjler af fagudvalg for henholdsvis 
legatstøtte og projektstøtte. Samtidig styrker vi armslængde-
princippet, fagudvalgene oprustes økonomisk, og organisa-
tionen bliver mindre topstyret og mere åben,” siger kultur-
minister Uffe Elbæk.
 Næsten alle kunstneriske organisationer, også Dansk 
Skuespillerforbund, var i høringsfasen meget kritiske over 
for det oprindelige udspil fra kunststøtteudvalget.  
 ”Jeg kan godt se, at politikerne har lyttet til en række 
af vores argumenter. Der er også nogle forbedringer, bl.a. i 

forhold til krav om større gennemsigtighed, i den nye model. 
Jeg er dog rigtig ked af, at der ikke længere må være poli-
tikere i repræsentantskabet. Vi har været glade for at kunne 
have en dialog med det politiske system her. Det har givet 
mulighed for at skabe en forståelse for kunstens vilkår og 
har tvunget politikerne til et ejerskab til det område, som 
de har ansvaret for,” siger formand for Dansk Skuespiller-
forbund Katja Holm. 
 Den samme holdning har Dansk Kunstnerråds formand 
Henrik Petersen, der siger, at de fleste kunstnerorganisa-
tioner havde foretrukket en decentralisering frem for en 
yderligere centralisering.
 “Vi har været glade for den dialog med det politiske 
niveau, som var formaliseret i repræsentantskabet, og som 
ikke findes andre steder. Vi er opmærksomme på, at den 
videreføres i et årligt seminar, men vi havde foretrukket fire 
årlige møder i stedet for et. Vi mener ikke, at ændringen 
styrker armslængden, da der aldrig har været bevilgende 
kompetence i repræsentantskaberne,” siger han.
 Den større gennemsigtighed i det nye kunststøttesystem 
indebærer bl.a., at det fremover vil være muligt for offent-
ligheden at se, hvem der søger støtte og legater. Desuden 
skal bestyrelsen årligt udarbejde en rapport om, hvordan 
støtten fordeler sig i forhold til f.eks. geografi, alder og køn. 
Et tiltag, som bekymrer Dansk Kunstnerråd.
 “Det rummer en fare for, at andre overvejelser end de 
rent kunstneriske får indflydelse på valg af modtagere, men 
det må bero på den endelige formulering af lovteksten,” 
siger Henrik Petersen.

FUSION AF 
KUNSTSTØTTE
KUNSTRÅD OG KUNSTFOND BLIVER FUSIONERET I ÉN SAMLET ENHED I 2014. OGSÅ  
REPRæSENTANTSKABERNE SLÅS SAMMEN, MEN FAGUDVALGENE BEVARES.

Foto fra danseforestillingen ”Spejl” af Tali Rázga og med Johanne Dam og Jan Strøbech, som modtog kunststøtte i 2011 og i sidste sæson spillede på Københavns Musikteater. Foto: Charlotte Hammer
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POLITIKERNE HAR DROPPET DE TO LØSNINGER TIL ÅBEN SCENE, SOM 
KØBENHAVNS TEATER HAR PRæSENTERET FOR DEM. EFTER SOMMERFERIEN  
DRØFTER PARTIERNE OM MAN PÅ ANDRE MÅDER KAN KOMME VIDERE MED SAGEN.

Af Pia Møller Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk

Hverken Frederiksbergscenen under Nørrebro 
Teater eller Republiques lille scene egner sig til at være 
åben scene for de frie scenekunstprojekter. Sådan lød 
konklusionen inden sommerferien hos de politiske partier, 
der står bag teaterforliget, og som også i sin tid var enige 
om at bede Københavns Teater om at komme med bud på 
en løsning med en åben scene inden for organisationens 
rammer.
 Men ingen af løsningerne duer, mener politikerne, der 
nu øjensynlig tager sagen i egen hånd. I hvert fald har 
politikerne samlet meddelt i en pressemeddelelse, at man vil 
gå videre med sagen efter sommerferien. Michael Aastrup 
Jensen, der er kulturordfører for Venstre, er optimistisk 
omkring at finde en løsning.
 ”Vi må erkende, at Københavns Teater ikke har væ-
ret opgaven voksen. Nu må vi ryste posen og tænke nyt. 
Vi skal bl.a. vurdere ideen om at trække de penge, som 
 Københavns Teater skulle bruge på projektet, ud af organi-
sationen og finde en selvstændig åben scene. Vi skal også i 
dialog med Københavns Kommune, som har været fremme 
med nogle løsningsforslag,” siger han og tilføjer, at det er 
vigtigt, at man ikke etablerer en åben sene, som ikke kan 
klare sig i længden.
 ”Der kommer ikke flere penge, for det har vi ikke. Men 
lad os prøve at se, om vi kan finde nogle andre løsninger.”
Trods umiddelbart positive udtalelser fra både ordførerne 
hos både V og S, er optimismen hos kulturminister Uffe 
Elbæk noget mindre. Han forklarer til Sceneliv, at diskus-
sionen om at etablere en åben scene inden for rammerne af 
Københavns Teater nu endegyldigt er lukket af forligsparti-
erne. 
 ”Vi har ikke ønsket at tage en scene fra Republique, 
fordi det er en vigtig teaterpolitisk satsning at holde et 
ambitionsniveau for ny scenekunst med det teater som 
flagskib. Af de to løsninger, som Københavns Teater så 
fremlagde, var vi enige om, at så måtte det være Rialto. 
Men her var tilbagemeldingerne fra det frie miljø dobbelte. 
Nogle mente, at hvis det endelig skal være, så kunne Rialto 
godt bruges, men kun en overgang. Andre sagde nej, det 
lever ikke op til forventningerne. Og derfor kan der i vores 
øjne ikke laves en løsning i det regi, der lever op til forvent-
ningerne.

Bliver den åbne scene stadig til noget?
”Det vil jeg ikke konkludere endnu. Vi er blevet enige om, 
at diskussionen om Rialto eller Republique, den er lukket 
nu. Tilbage er så stadigvæk problemet. Det er så det, som 
vi mødes efter sommerferien og ser i øjnene en gang mere.”
Uffe Elbæk er klar over, at der skal ligge en fast driftsbevil-
ling, hvis det frie scenekunstmiljø skal have held til at gøre 
fonde og andre interesseret i at finansiere en ombygning 
eller nybygning til åben scene.
 ”Det beløb, som vi evt. kan trække ud af Københavns 
Teater, er langt mindre end de mindst otte mio. kr., der kræ-
ves for at drive en åben scene. Du kan ikke skaffe de otte 
mio. kr., uden at du lukker et teater ned. Og det tror jeg 
ikke, der er politisk vilje til. Så det er et Catch 22. Alle vil 
det gerne, og vi har nogle af pengene, men fordi vi ikke har 
det hele, kan det falde på gulvet. Efter sommerferien mødes 
vi og ser på udfordringen igen, og enten ender det med, at 
vi siger, at den kan vi ikke løse, eller også har nogen i løbet 
af sommerferien fået nogle rigtig gode ideer, som vi ikke 
tidligere er stødt på.”

Du lyder umiddelbart ikke så optimisteisk
”Det er jeg heller ikke. Jeg kan se, at der ikke er nogle lette 
løsninger her. Den eneste måde at frigøre flere midler på, er 
at skære noget andet væk.”

Kan det relativt lille beløb, der er tale om, ikke findes på 
finansloven?
 ”I forvejen er der bevillinger på 60 mio., der løber ud på 
kulturområdet, og som man skal finde penge til at forlænge. 
At gå ind og finde yderligere penge til en åben scene, det 
virker umiddelbart ret urealistisk. Men man skal jo aldrig 
sige aldrig i politik.”
 Hos organisationen Scenekunstnere Uden Scene, er 
 talsmand Bjørn Lense-Møller som udgangspunkt tilfreds 
med politikernes beslutning og ordførernes udmeldinger.
 ”Politikerne åbner jo igen for det, der var den oprindelige 
ide, nemlig en selvstændig åben scene. Det er opmuntren-
de, at politikerne er så interesserede i dette her, at de siger, 
at det vil vi løse, og det må vi begynde at tale om efter 
sommerferien, ” siger han.
 Da politikerne stadig satsede på en løsning inden for 
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rammerne af Københavns Teater, var 
scenekunstnerne stillet i udsigt, at en åben 
scene kunne være en realitet 1. juli 2013.
 ”Nu kommer det nok til at vare lidt længere. 
Først skal der garanteres en driftsbevilling, og først 
når vi har den, kan vi gå i gang med at finde egnede 
steder, kontakte fonde og andre omkring investeringen i 
et nybyggeri eller ombygningen af noget eksisterende.”

Hvor realistisk tror du, det er?
”Der kan jo, når forhandlingerne går i gang til efteråret, vise 
sig løsninger, som der ikke har været arbejdet med.  Jeg 
mener bestemt ikke, at alle ting er afprøvet. Når politikerne 
er så interesserede i projektet, som det ser ud til, burde der 
være rimelige muligheder for at skaffe pengene.”
 Hos den anden organisation i det frie scenekunstmiljø, 
Uafhængige Scenekunstnere, tolker bestyrelsesmedlem Tina 
Tarpgaard også den fælles udmelding fra ordførerne som en 
opbakning til at løse det åbenlyse problem, som manglen på 
en åben scene er.
 ”Meldingerne fra kulturordførerne fra V og S om et ny-
bygget scenekunsthus er absolut interessante. 
 København har meget få scener, der har størrelse og 
fleksibilitet til at imødekomme det brede udbud af scene-
kunst i det frie felt. Dét kunne være rigtig interessant at 
ændre på. Et scenekunsthus i det format, som miljøet selv 
har foreslået, ville netop kunne gøre den forskel. Vi 
forventer naturligvis, at der er politisk handling til at 
bakke den politiske vilje op. Med et sikret og realistisk 
driftbudget i hånden er jeg overbevist om, at man kan 
tiltrække private investorer til projektet,” siger Tina 
Tarpgaard, der dog er klar over, at en udsættelse har 
konsekvenser for scenekunstmiljøet. 
 ”Det er klart, at udsættelsen øger presset på de 
scenekunstnere – både fra provinsen og København 
– som i øjeblikket ikke har en scene i hovedstaden at 
præsentere deres værker på. Det handler ikke kun om 
scenekapacitet, men i høj grad også om synlighed 
og et samlingspunkt for scenekunstens frie felt – 
 noget som er altafgørende for at bevare og 
accentuere innovationen og nytænkningen,” siger 
Tina Tarpgaard.

SKÆBNETIME    ÅBEN SCENEFO
R

” Der er ikke nogle lette løsninger her,” siger 

kulturminister Uffe Elbæk (R) om arbejdet 

med at finde en åben scene i København. I 

løbet af nogle måneder vil det blive afgjort, 

om politikerne kan og vil finde en løsning.

Foto: Klaus Holsting

”Der kommer ikke flere penge, for det har 

vi ikke, men lad os prøve at se, om vi kan 

finde nogle andre løsninger,” siger Venstres 

Michael Aastrup Jensen.
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Af Jacob Wendt Jensen

INTERNATIONALE CASTERE FÅR I STIGENDE GRAD ØjE PÅ DANSKE SKUESPILLERE, OG DER ER INGEN GRUND 
TIL AT VæRE BANGE FOR AT PRØVE KRæFTER MED CASTING I UDLANDET. MAN SKAL BARE KENDE SPILLE-
REGLERNE, LyDER DET FRA CASTERNE LUCINDA SySON OG ANjA DIHRBERG FRA ENGLAND OG TySKLAND.

Strømmen af danske skuespillere, der får større 
eller mindre roller i udlandet er støt stigende. For slet ikke 
at tale om alle de danske skuespillere, der via de mange 
eksporterede danske tv-serier stadig ses mere flittigt i andre 
lande. 
 De udenlandske castere er i øjeblikket ved at få øjnene 
mere op for skandinaviske skuespillere. Det var tydeligt, 
da to internationale castere inden sommerferien besøgte 
København i forbindelse med et arrangement om casting, 
som bl.a. DSF stod bag. Casteren Lucinda Syson benyt-
tede faktisk lejligheden til at se nærmere på nogle danske 
skuespillere med henblik på den sjette film i ”The Fast and 
the Furious”-filmserien. Det var i sin tid Syson, der castede 
Mads Mikkelsen til ”Clash of the Titans”.

NyE ØjNE PÅ DANMARK
Lucinda Syson har castet i mange år, men har først på det 
seneste fået øjnene op for Skandinavien og Danmark. Hvor-

for først nu ved hun egentlig ikke? Måske har det noget 
med vanetænkning at gøre.
 ”De senere år er det som om, det hele åbner op mere 
nordpå med Tyskland, Skandinavien og Danmark, og 
perspektiverne ser lovende ud i mine øjne. For det første 
vil jeg sige, at danske skuespillere har den fordel, at de er 
rigtigt gode til engelsk. Jeg har castet i Europa i mange 
år nu, og af en eller anden grund har vores fokus været 
på Syd europa. Men jeres engelsk er slet ikke så præget af 
den lokale accent, som man hører det med skuespillere fra 
Spanien og Frankrig. Her får skuespillerne aldrig bugt med 
deres lokale dialekt. Det ved man bare. Og det synes jeg 
danske skuespillere skal vide. Det betyder jo, at de i princip-
pet kan spille roller, der ikke har en bestemt geografisk bag-
grund, og det er jo alt i alt flere roller. Den fordel skal man 
udnytte,” siger Lucinda Syson.
 Hendes CV er imponerende og indeholder mange store 
amerikanske film i blockbustersklassen. Hun har speciale i 

NÅR CASTINGEN ER  I UDLANDET
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amerikanske film fra de store filmstudier.
 ”Min anden film var  Luc Bessons ”Det femte element”, 
og så fortsatte det slag i slag derfra. Fra jeg så ”Spartacus” 
som syvårig, har jeg været fascineret af skuespillere, og det 
har altid været ”my thing”. Jeg var castingassistent allerede 
på ”Alien 3”, der var en ret kompliceret film med hensyn 
til skuespillerne, fordi skulle have barberet deres isser til 
indspilningerne, samtidig med at planlægning hele tiden æn-
drede sig.”
 Siden har hun fundet skuespillere som Catherine Zeta-
Jones til ”Entrapment” og Erin Johnson til ”Kick-Ass” for 
blot at nævne nogle stykker. 

LæG NEUTRALT FRA LAND
Syson synes ikke, at danske skuespillere behøver være syn-
derligt nervøse for en casting i udlandet, for systematikken 
er ikke til at tage fejl af.
 ”I USA og England kører en casting meget efter samme 
skabelon. Du vil som oftest møde en caster og ikke instruk-
tøren. De har for travlt med så meget andet på de store og 
dyre film. Måske vil du møde vedkommende til en sidste 
casting, hvis du er i spil til en lille eller en mellemstor rolle. 
Når det gælder hovedrollerne, er instruktørerne naturligvis 

mere synlige,” siger Lucinda Syson, og fortsætter:
 ”Tid er en vigtig og knap faktor, så du skal være 
ekstremt godt forberedt. Det er essentielt at være ”off the 
book”, det vil sige at kunne teksten udenad. Og så skal du 
være klar til at svare på spørgsmål om din rolle. Det vigtig-
ste er dog selvfølgelig selve din performance. Her er mit råd 
at lægge ud med en såkaldt neutral fortolkning af rollen. 
Hvis du første gang giver et meget farverigt bud på rollen 
eller stikker af i en specifik retning, så risikerer du at stikke 
af fra resten af manuskriptet. Hvis du begynder et mere 
neutralt sted, kan du lettere gå videre derfra i et andet for-
søg, som casteren beder dig om, eller som du eventuelt selv 
foreslår. Hvis du selv har en god fornemmelse for scenen, 
så bed om at få lov til at forsøge en mere krydret variant i 
andet forsøg. Sig, at du godt kan lide rollen, og du har et 
alternativt bud på, hvordan den skal spilles. Det vil der ofte 
være plads til. Du skal ikke være nervøs for, at casteren for-
venter en rigtig optræden, for alle i situationen ved jo godt, 
at der er tale om en casting.”
 Handler det om en kvindelig skuespiller, gælder der sær-
lige regler. Hvis man skal se godt ud i filmen, skal man se 
godt ud til castingen, og så er makeup obligatorisk. Hvis du 
er en mand, er det en god idé at barbere dig, og for begge 

Tid er en vigtig og knap faktor, så du skal være ekstremt godt forberedt, siger den britiske caster Lucinda Syson, som bl.a. har castet X-Men: First Class.  Foto: Fox

NÅR CASTINGEN ER  I UDLANDET
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køn er det vigtigt at sætte sig ind i instruktørens baggrund. 
Selv om vedkommende ikke er til stede, får du en idé om, 
hvad han står for.

DROP KRUKKERIET
I takt med at casterne kommer længere omkring på jord-
kloden, og der er mulighed for at sende en casting gennem 
cyberspace eller optræde i databaser, bliver der også flere, 
som lægger billet ind på at være med i de internationale 
film. Syson har nogle tips til, hvordan man skiller sig posi-
tivt ud fra mængden.
 ”Hvis du filmer din egen casting, så lad være med at 
bruge en hvid baggrund, og husk at have noget godt lys og 
få lavet en god lyd. Det sidste er ofte svært. Og glem alt om 
at bruge de såkaldte voice boxes som medspillere, for de 
taler som en robot, og de er ulidelige at høre på for os, der 
måske sidder med mange castingbånd. Hellere stilhed end 
robotlyde.”
 ”Man bør også huske, at det indtryk, man gør som men-
neske til en casting, er vigtigt. Jeg anbefaler aldrig nogen, 
der er i dårligt humør eller som kommer for sent, for hvis 
jeg anbefaler en, der flopper på det personlige plan, falder 
det dårligt tilbage på mig. I dag kan du ikke tåle at være 
en krukke. Fem minutters forsinkelse én gang, jo lad gå, 
men aldrig mere end det. Og så lær at være tålmodig. I en 
 castingsituation er alle pressede, så alle skal være tålmo-
dige,” siger Lucinda Syson.
 Når man er helt tæt på at få rollen, er det også vigtigt, 
at være ærlig omkring, hvornår man skal holde ferie og den 
slags. Det er dårlig stil at sige, men godt kan spille en rolle 
og så bagefter absolut skulle have fri til en vens bryllup i 
Rom midt i det hele.

DEN VIGTIGE KEMI
For casteren gælder det om at fortolke instruktørens ønsker 
og lede efter det, som instruktøren gerne vil have – og ofte 
glemme, hvad man selv synes. I sidste ende er det kemien 
mellem skuespilleren og instruktøren, der er afgørende.
 ”For mig er hver enkelt instruktør forskellig. Hvis du 
gav samme manuskript til fem forskellige instruktører, ville 
resultaterne blive fem meget forskellige film. En skuespiller 
kan have dårlig kemi med en bestemt instruktør, mens han 
laver mirakler for en anden. Pete Postlethwaite løb rundt 
i tunneller hos os i en birolle i ”Alien 3”. Så lavede han ”In 
the Name of the Father” og så sagde det for alvor klik for 

ham. Det er ofte sammenhængen, der betyder meget,” siger 
den britiske caster.
 Hendes tyske kollega Anja Dihrberg bevæger sig tættere 
på Danmark end Lucinda Syson, men til gengæld er tysk 
traditionelt set en sværere forhindring for danske skuespil-
lere end engelsk.
 ”Vi kan ikke forvente, at en udenlandsk skuespiller er 
lige så god til sproget som en tysker. Forhåbentligt åbner 
markedet sig mere og mere, og der vil komme flere co-
produktioner, så flere dialekter vil blive accepteret til flere 
forskellige slags roller, men det er altid en god idé at tage 
til Berlin i et halvt eller et helt år for at forbedre sig.”

INDTAG RUMMET
Casting i Tyskland er lidt mere nede på jorden end i 
England og i USA. For eksempel vil man ganske ofte møde 
instruktøren på en tysk film tidligere i forløbet.
 ”Det vigtigste er – og det siger jeg både internationalt 
og i Tyskland – at være forberedt, men ikke overforberedt. 
Det er også vigtigt at gå efter udfordringen og at erobre 
rummet ligesom man erobrer et publikum i et teater. Det 
kan være hårdt, men forsøg at sige goddag til alle i rummet, 
så du ikke føler dig som et offer. Hvis skuespilleren tager 
det første skridt, kan vedkommende føle sig mere fri, og så 
vil man også hurtigere mærke, om der er en forbindelse mel-
lem instruktøren og en selv. Både instruktører, castere og 
skuespillere er nervøse, og instruktøren er tilbageholdende 
overfor at presse skuespillerne til noget i en akavet situa-
tion. Som skuespiller får du højst to chancer til at vise dine 
idéer til instruktøren og tage imod hans idéer,” siger Anja 
Dihrberg.
 Hun mener også, at man som skuespiller er forpligtet til 
at stille de vigtigste spørgsmål før selve castingseancen.
”Ring eller skriv, for på selve dagen er det for sent at få 
noget at vide om beklædning og bevæggrunde eller andre 
afklaringer, der gør rollen lettere at spille”.

SPØRG EFTER FEEDBACK
Anja Dihrberg har bl.a. castet Ulrich Thomsen til filmen ”Der 
letzte Schrei”.
 ”Han er en af de heldige ligesom Mads Mikkelsen, hvis 
film, som f.eks. ”Adams æbler”, er blevet set ude omkring 
i verden. Da jeg castede Ulrich Thomsen til ”Der letzte 
Schrei”, ændrede instruktøren faktisk hans rolle til, at han 
var udlænding, så han ikke var tvunget til at tale perfekt 

”Wallis & Edward” og ”Ørnen” er blandt de produktioner, som Lucinda Syson og Anja Dihrberg har castet skuespillere til. (Anja Dihrberg helt til højre) Foto: SF-Film og Danmarks Radio.



HVAD SER 
DE EFTER?
DANSK SKUESPILLERFORBUND ARRANGERER ÅRLIGT ÅBNE 
AUDITIONS, HVOR MEDLEMMERNE KAN  PRæSENTERE 
SIG  FORAN ET PANEL AF INVITEREDE ARBEjDSGIVERE, 
 INSTRUKTØRER OG CASTERE. MEN HVAD SER PANELET 
EFTER? DET HAR SCENELIV SPURGT EN RæKKE TIDLIGERE 
PANELDELTAGERE OM.

PIA jETTE HANSEN, 
teaterchef på Østre 
Gasværk Teater.

Det handler jo altid om 
hvad det er for en audition. 
Er det til en musikforestil-
ling, så er det klart at 
det handler om at kunne 
synge, som det første. Og 
kan man ikke det, og har 
man f.eks. ikke haft tid til 
at forbedre sig, så er ud-
gangspunktet for at komme 
videre noget svært. 
 Men når det er sagt, er det jo altid befriende at se 
personen bag spilleren/sangeren. At der er en stærk 
personlighed, som brænder igennem. Det er vigtigt. Og 
et stort nærvær. 
 Det er en god præstation, når skuespilleren/sangeren 
har roen og modet til at være til stede i øjeblikket. Og at 
kunne tage imod de anvisninger og instruktioner, som 
måske bliver givet i løbet af auditionen. 
 Det er altid godt at være godt forberedt. Og hele 
tiden huske på, at det er en autensitet, man gerne vil se. 
Ikke attituder. 
 Hvis den audition, du går til, er en fri åben audition 
som skuespillerforbundets, så vis en bred pallet af dit 
repertoire. Og vælg for guds skyld noget, du selv har 
det godt med at lave. Det er altid så åbenlyst hvis man 
kaster ud et sted, hvor der ikke er så rart at være. Det 
kommer der ikke noget godt ud af. 

LENA PAASKE, caster.

Jeg ser på, om skuespil-
lerne er nærværende. 
En god præstation er 
kendetegnet ved enkelhed 
og lyst til at være der 
sammen med os.
 Vælg et stykke 
der betyder noget for 
dig. Forstå genren – er 
det en teater- eller en 
filmaudition. Hvis det er 
en filmaudition så vælg 
tekster med skift, små 
som store, hvor din karak-
ter bliver forandret.
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tysk. Han blev udstyret med en forhistorie. Mads Mikkelsen 
har også lavet film i Tyskland, og Thure Lindhardt taler 
godt tysk. Jeg har også castet Stine Fischer Christensen 
i ”Die Unsichtbare”, selv om hendes tysk var langt fra fly-
dende til at begynde med. Hun tog til Berlin i tre måneder 
for at træne sproget, og det viser altså dedikation til sit 
arbejde,” understreger Anja Dihrberg, der udover casting 
til mange spillefilm har castet til 50 tv-film i den populære 
tyske søndagsattraktion ”Tatort”, der bliver set af knap 10 
mio. tyskere hver søndag.
 Hun forstår godt, at nogle skuespillere ikke bryder sig 
om at gå til casting.
 ”Alle skuespillere er næsten utilfredse, når de forlader en 
casting. Alene det at gå derfra uden et svar er irriterende. I 
årevis forsøgte jeg at give skuespillerne en god fornem-
melse, når de gik fra en casting, men det er simpelthen en 
umulig opgave. Det er ikke fordi, du er en dårlig skuespiller, 
når du ikke får en rolle, så du skal ikke tage det personligt. 
Tænk positivt og vid, at instruktøren så kender dig til en 
anden gang. Du kan også spørge om feedback, så du bliver 
klogere på dig selv og din egen situation som skuespiller. 
Det er vi altid glade for at give,” siger Anja Dihrberg.

ANjA DIHRBERGS VIGTIGSTE
Tatort (tv-serie) (1997-2012)
Ørnen (tv-serie) (2004)
The Poet (2003)
FeardotCom (2002)
The Musketeer (2001)

LUCINDA SySONS VIGTIGSTE
Wallis & Edward (2011)
X-Men: First Class (2011)
Kick-Ass (2010)
Children of Men (2006)
Syriana (2005)
Batman Begins (2005)
V for Vendetta (2005)
Ali G Indahouse (2002)
Snatch (2000)
Jeanne d’Arc (1998)

Foto: Robin Skjoldborg
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GEIR SVEAASS, kunstnerisk 
rådgiver og instruktør på 
Folketeatret.

Skuespillerforbundets 
auditions giver mig en 
glimrende mulighed for 
at se skuespillere jeg ikke 
kender så godt, og for at 
se nye sider hos skuespil-
lere, jeg har fulgt i lang 
tid. Det er godt at være 
i rum med mennesker i 
stedet for at kigge på bil-
leder og CV’er. Jeg håber 
på at blive overrasket, få 
afkræftet eventuelle fordomme eller få udvidet billedet af 
skuespillerne. Jeg ser efter originalitet, kreativitet, åbenhed 
og en vilje til kommunikation.  
 De få minutter, skuespilleren har til sin rådighed, funge-
rer bedst når det, han/hun gerne vil vise, er gennemtænkt, 
gennemarbejdet og præget af overskud.
 Vær personlig, men ikke privat. Vælg et stof, du holder 
af. Det kan være i en overraskende genre, eller du kan slå 
fast, at du er stærk i den forventede genre. Lav ikke noget, 
du ikke kan stå inde for. Vær ikke sjov hvis du ikke er det. 
Monologer på stol er kedeligt at se på. Gå i dialog – part-
nerkontakt, selv med en imaginær partner, er interessant. 
Det bedste du kan bringe ind i rummet er dig selv – profes-
sionel, seriøst arbejdende og fokuseret. 

jACOB STAGE, koreograf og 
kunstnerisk leder af Mute 
Comp. Physical Theatre.

Jeg ser efter teknisk 
niveau blandet med 
personligt udtryk. En god 
audition er en afslappet 
og sikker præsentation af 
danseren, som også viser 
noget af personen bag 
teknikken. 
 En audition er en 
mulighed for at møde nye 
kolleger og udvide sit 
netværk - husk det.  

 Vær dig selv! Der bliver også kigget efter, hvem der vil 
passe ind i et cast, og hvordan man kan arbejde sammen. 
Og måske er du ikke et match denne gang, men næste 
gang.  
Husk det ikke kun er dig, der bliver tjekket ud - du har også 
mulighed for at danne dig et indtryk af panelet og hvem, du 
måske skal fokusere din energi og talent på.  

MICHAEL MANSDOTTER, 
teaterchef Odense Teater.

Jeg kigger først og frem-
mest efter håndværks-
mæssige færdigheder og 
autenticitet. Det er en stor 
glæde, at niveauet er så 
forholdsvist højt. 
 Det er bedst, hvis folk 
er velforberedte og ikke 
bruger tiden på den ner-
vøsitet, som er en naturlig 
del af en auditions natur, 
samt at de tilnærmelsesvis 
vælger de tekster, som 
viser dem bedst. Det må gerne være overraskende tekster. 
 Man kan ikke nå at vise alt. Vis det, som præsenterer dig 
bedst, og vælg gerne en tekst med overraskelser. Følg gerne 
op på auditionen ved at sende en mail, og gå ikke i panik 
hvis svaret lader vente på sig. Ved at følge op får jeg en 
fornemmelse af ægte interesse.
 Ligger auditionen i efteråret, har jeg nogle gange rol-
ler, som skal besættes. Ligger den i foråret er det mindre 
konkret, hvad jeg har. Under alle omstændigheder er det 
en fantastisk mulighed for at se skuespilleren på “gulvet”, 
hvilket giver langt mere end blot en samtale. 

LARS OLE MATHIASEN, leder af Den Ny Opera.

Man skulle tro, at jeg mest lyttede. Og jeg lytter da også. 
Men faktisk er jeg med årene blevet mindre og mindre in-
teresseret i sangtekniske færdigheder, og er i stedet meget 
mere interesseret i: om stemmen rører mig (og her er vi 
klart på subjektivt territorium), om sangeren har en musi-
kalsk naturlighed, om sangeren har en “historie” at fortælle, 
om jeg tror, at sangeren kan “noget” på en scene (tiden er 
for mig for længst løbet fra sangere, der “kun” kan synge) 
og om jeg tror, at den her kvinde eller mand vil kunne 
passe ind i castet og den måde, vi arbejder på.  
 Nogle sangere rammer en ved at stå helt stille og synge 
en arie. Andre får det bedre ud ved at springe rundt på gul-
vet og agere. Begge dele er fint. Afgørende er indlevelsen i 
den historie, som arien er en del af – og den kan fortælles 
med øjnene, med klangen og/eller med hele kroppen. 
Nervøsitet betyder ikke så meget, som de fleste tror. Man 
kan sagtens høre “forbi” nervøsiteten – høre om stemmen 
dirrer pga. nerver eller af tekniske årsager. Så vær ikke 
nervøs for at være nervøs. Vær dig selv – det er dig, vi er 
interesseret i at møde. Sig det bare højt, hvis stemmen har 
det lidt dårligt på dagen – igen, man kan sagtens lytte forbi 
den slags. Og hvis du kan, så vælg gerne en arie lidt uden-
for mainstreamrepertoiret. 

HUSK AT TILMELDE DIG DSF’S NyHEDSBREV
ELLERS RISIKERER DU AT GÅ GLIP AF VIGTIG INFORMATION.

GÅ IND PÅ WWW.SKUESPILLERFORBUNDET.DK 
OG TILMELD DIG UNDER NyHEDER.
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DAG 1
Kl. 6.32: Hobro Banegård 
Fuld af forventning stiger jeg på morgentoget til det, som 
nogen kalder politikernes Roskilde Festival – et sted hvor 
borgerne skulle kunne møde politikerne i øjenhøjde. Jeg er 
udsendt af Dansk Skuespillerforbund for at undersøge, om 
forbundet har nogen glæde af at deltage og eventuelt gøre 
det til noget tilbagevendende. 
 Jeg har lagt et stramt program over hvilke events, jeg vil 
deltage i – her er der naturligt nok en overvægt af kulturpo-
litiske debatter og optrin. Men jeg er mig også bevidst, at 
hvis Folkemødet skal fungere efter sin ide, må jeg optræde 
som privatperson og ikke bare mose på med min egen eller 
forbundets agenda – ingen når jo nogen vegne, hvis alle er 
lobbyister og kun hører sig selv. Altså må jeg også improvi-
sere og stille mig til rådighed. Alt er planlagt, og alt kan ske 
– en vidunderlig situation for en skuespiller.

Kl. 0.17: Sandkås Camping
Jeg er på vej i seng efter dag 1. Tidligere på dagen, klok-
ken 15.20, hørte jeg det sidste af Bornholms borgmesters 

åbningstale. Turen fra Rønne til Allinge foregik, i hvert 
fald i begyndelsen, i sneglefart. Færgetrækket var enormt, 
og Bornholms på dagen underdimensionerede bustrafik 
blev ramt af både forstoppelse og forsinkelse. Men der var 
festivalstemning i den fyldte bus, der var høj sol, og alle 
pludrede med alle og prøvede at give plads til de stakkels 
lokale, hvis bus jo var blevet ekspro prieret. 
 Nu skulle jeg til min første event: ”Værdikamp, hvad 
kæmpes der om”. En debat hvor Marianne Jelved, Per Stig 
Møller og professor Ove K. Petersen ville diskutere holdnin-
ger. Fint, tænkte jeg, det har noget med kultur at gøre. Jeg 
kunne bare ikke finde teltet. Tæt på at give op så jeg i fol-
kemængden Per Stig Møller rage op – godt, hvis jeg hægter 
mig på ham, er jeg på rette vej. Han vidste bare heller ikke, 
hvor vi skulle være, så vi stod sammen med mange andre, 
der skulle til denne debat med en øv-følelse og en lidt 
dum start på det hele. Endelig kom der en fra Grundtvigsk 
Forum, som var arrangør, og trak os over på den anden side 
af pladsen til et lillebitte telt, hvor debatten så blev holdt. 
Udemærket og spændende – politikerne og eksperten var 
sjove og med kant, tilhørerne blev berigede, og enkelte stil-

DSF’S UDSENDTE TIL 
FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM
DANSK SKUESPILLERFORBUNDS BESTyRELSE HAVDE I jUNI UDSENDT BESTyRELSESMEDLEM OG SKUESPIL-
LER OLE jAKOBSEN TIL DANMARKS STØRSTE ENKELTSTÅENDE POLITISKE BEGIVENHED, FOLKEMØDET PÅ 
BORNHOLM. OLES MISSION: AT OPLEVE FOLKEMØDET, DETS MULIGHEDER OG AT VURDERE, OM DET ER ET 
STED, HVOR DSF SKAL VæRE FREMOVER.

Af Ole Jakobsen, skuespiller  Fotos: Folkemødet, Bornholms Regionskommune
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lede spørgsmål og supplerede. Jeg fandt ikke anledning til 
det, hverken som forbundsmedlem eller privatperson.
 Nu var jeg sulten, men måtte sande at de fleste restau-
ranter i byen var reserveret af de store – organisationer, 
mediefolk, sekretariater, ja hele kommunalbestyrelser – der 
ville være sikre på at få noget at spise. Efter lang ventetid 
kan man tilbyde mig en skinkesandwich ude på fortovet, 
det var, hvad der var tilbage.
 Jeg gik så til Dansk Industri, som holdt vækstbingo på 
Klostergården. Meget morsomt med Anders Lund Madsen 
som opråber, men jeg havde stadig ikke fundet en vinkel 
på, hvordan jeg skulle tackle Folkemødet. Derefter gik jeg 
til Gæstgiveren, hvor Politiken under overskriften ”De sidste 
ord” opfordrede til debat og til at mingle. Her optrådte 
”Klumpen” og ”Raske Penge”, og en skare af unge menne-
sker var i eufori – et vidunderligt scenarie, men umuligt at 
samtale i, så jeg snuppede en af de cykler, Folkemødet har 
stillet til fri afbenyttelse, og cyklede hjem. 
 Her sidder jeg nu på min sengekant i campingvognen: 
I morgen er den store dag, jeg har udvalgt nogle events, 
hvor skuespilleren virkelig burde kunne komme med nogle 
konstruktive indspark, måske endda gøre sig synlig og pro-
movere forbundet.

DAG 2
Er til ”Kulturen som ny og brugbar hjælpemotor i Udkants-
danmark” med ministrene Carsten Hansen og Uffe Elbæk, 
borgmester Winni Grosbøll og nogle lokale kulturrepræ-
sentanter fra bl.a. Bornholms Teater, Bornholms Museum, 
Bornholm Kunstmuseum og med kulturjournalisten Ulla 
Strømberg som ordstyrer. En rigtig god snak, hvor mange 
deltager, og hvor politikerne faktisk er rigtige mennesker. 
Uffe Elbæk, som jeg aldrig har talt særligt pænt om, har 
faktisk noget på hjerte og imponerer mig. Dejligt, men jeg 

har stadig ikke selv haft en mikrofon i hånden; jeg nåede at 
blive skrevet på talerlisten, men så løb tiden ud... ih altså, 
jeg er på kræmmermarked, jeg skal da prøve en af forlystel-
serne sådan rigtigt og ikke bare stå og beundre, hvordan de 
andre tør. 
 Men nu kommer omdrejningspunktet for hele min tur til 
Folkemødet, den overskrift, der tændte mig øjeblikkeligt, da 
jeg surfede i programmet hjemmefra. Efter Villy Søvndals 
tale, skal jeg til ”Future Battle”: ”Kunstnere og politikere 
(deriblandt Uffe Elbæk) battler om visioner for fremtidens 
samfund”. WAUW! Jeg går i Kulturteltet opstemt og deltager-
parat.  Det viser sig, at kunstnerne er nogle meget søde, 
unge, lokale mennesker med masser af gå på mod men uden 
tilknytning til professionelle miljøer, og ingen af de indbudte 
politikere er dukket op. Med en flad fornemmelse overværer 
jeg første session uden at røbe, at jeg er skuespiller.
 Jeg orker ikke 2. session Future Battle og ender tilfældigt 
på biblioteket, hvor Hans Engell er vært i en præsentation 
af Folketingets ombudsmand, rigsrevisorerne og statsreviso-
rerne – helt vildt spændende.
 Jeg går glad ud i byen på jagt efter mad. Efter 57 minut-
ters ventetid får jeg bagerst i en italiensk restaurant ved et 
uklargjort bord med sjatter og brugt service serveret en por-
tion udmærket spaghetti. I denne ventetid falder jeg i snak 
med en sød pige – hun viser sig at være borgmester i en 
af omegnskommunerne til København, og hun bedyrer mig, 
at hendes lille lokale teater fortsat vil få en pæn slat penge, 
selvom der er smalhals. Jeg bilder mig ikke ind, jeg er skyld 
i dette teaters fortsatte eksistens, men det er en opløftende 
samtale.
 Lidt mindre sulten får jeg dårlig samvittighed over at 
have svigtet ”Future Battle” og sniger mig ind til 3. session 
– finalen. Det kan jo være, jeg bliver positivt overrasket. Det 
gør jeg så ikke. Efter 10 minutter sniger jeg mig ud igen 
og finder en storskærm, hvor de viser EM-kampen England-
Sverige. 
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DAG 3
Kl. 9.00
Overværer ”Politikere på Facebook – fra partisoldat til 
privat person”. Det er uhyre underholdende at se og høre 
 Benedicte Kjær (K), Sofie Løhde (V), Joakim B. Olsen (L), 
Pernille Rosenkranz-Theil (S) Johanne Smith-Nielsen (Enh.) 
og Øzlem Cekiz (SF) skiftevis glæde og vånde sig over 
deres mere eller mindre heldige udtalelser på Facebook. De 
forsvarer sig meget ærligt, og jeg synes faktisk, de bliver 
til mennesker for øjnene af mig – personlige uden at blive 
private. Ok arrangement.

Kl. 12.00
”Kultursektorens arbejdsvilkår – kan vi leve af det – kan vi 
leve uden?” Arrangeret af det lokale bibliotek med fokus 
på bibliotekernes situation. Dette arrangement er som 
skræddersyet til dagsordentyveri: Jeg vil gøre det til en 
bred kulturel diskussion og luske scenekunsten ind på linje 
med bibliotekerne. Der er bare det ved det, at vi ikke er så 
mange. Fire i panelet og syv tilhørere.
 Og efter de fire hver har haft et 15 minutters indlæg, 
mener ordstyreren (den lokale bibliotekar), at vi skal have 
en pause. Efter pausen er vi to tilhørere. Meget hyggeligt, 
og vi blev hurtigt enige – men det giver vist ikke dansk 
scenekunst bedre betingelser.

Kl. 16.15 
Jeg går til ”Kampen om ACTA i Europa-Parlamentet” som 
er arrangeret af Europa-Parlamentets informationskontor i 
Dan mark, og det er godt, jeg gør det. Det er lidt kompliceret, 
men ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) er tænkt 
som et sanktionsmiddel mod folk, som stjæler andres mærker 
og produkter, også produkter på internettet, hvor bl.a. vores 
medlemmer har produkter, der er beskyttede af ophavsretten.

I panelet er Britta Thomsen MEP (S), Jacob Ellerman MF 
(V), Morten Messerschmidt MEP (DF) og Dansk Industri. De 
går alle ind for beskyttelse af produkterne på internettet, 
men Morten Messerschmidt har sammen med mange i Bru-
xelles nogle indvendinger mod den præcise ordlyd af lovfor-
slaget. Blandt tilhørerne sidder formanden for ”Stop ACTA” 
i Danmark, og han mener, det bør være en menneskeret at 
hente alt på internettet frit – ophavsret eller ej – og til hele 
verdens glæde at bruge og endda forbedre disse produkter. 
 Så må jeg markere – og der røg nok et par finker af 
panden. Men jeg mener, at min tilstedeværelse ved dette 
arrangement berettiger hele min tur til Bornholm. Jeg er 
sikker på, at tilhørerne og politikerne ved den lejlighed fik 
en bedre forståelse af vores pressede situation, og vi vandt 
måske lidt tid. På sigt er jeg dog nervøs, for som Morten 
Messersmith udtrykker det: ”Selvfølgelig skal rettigheds-
haverne beskyttes, men lovene må tilpasses den virtuelle 
virkelighed”.
 Dagens sidste besøg er i Netto. Belært af erfaringen fra 
de tidligere dage køber jeg en pakke rugbrød og en dåse 
makrel og kravler op på en klippe og spiser, og så orker jeg 
ikke mere den dag.

DAG 4
Sidste dag på festivaler har altid noget afviklende over sig 
og folk er mentalt på vej hjem. Jeg tager konsekvensen og 
tager bussen kl. 8.53 til Rønne og drager hjemad. På færgen 
kommer DR-journalisten Jens Ringberg, som styrede ACTA 
debatten, hen og takker for mit indlæg; det er jo også en 
problematik, der angår journalister.
 Efter næsten fire dage til den største samlede politiske 
begivenhed i Danmark er min konklusion: Den bedste 
repræsentation af professionel scenekunst vil altid være god 
professionel optræden, og det var der flere eksempler på 
ved Folkemødet. Jeg så selv ”Åh disse kvinder – kvindeliv 
før og nu og midt i mellem”.
 Men skal vi gøre noget ud over det? Er Folkemødet værd 
at deltage i for Dansk Skuespillerforbund? Jeg mener ja, 
men måske ikke som arrangør af en begivenhed. Vi skal i 
hvert fald tænke os godt om – det kræver store ressourcer, 
både økonomiske og kreative, at skabe fokus i dette store 
mylder. Et lille forkølet telt på en ydermole med kuglepenne 
med logo gør efter min mening mere skade end gavn. 
 Måske skal vi bare være til stede - som kunstnere altid 
skal.
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Af Leon Andersen

Det var tider, dengang i 1970’erne.  De tider 
beskrives i billeder, kostumer, videoklip m.v. på udstillingen 
om Living Movement, Danmarks første moderne dansekom-
pagni, som kan ses på Teatermuseet i Hofteatret indtil 
marts næste år. De vil også blive emnet for en kommende 
bog om, hvad det var, pionérerne på området satte i gang. 
Og ikke mindst, hvilken betydning fænomener som Living 
Movement og Åben Scene, som Living Movement admini-
strerede, fik for de følgende årtiers udvikling inden for 
moderne dans i Danmark.
 Kvinden bag begge projekter er den nu pensionerede 
danser Graziella Hsu, som Sceneliv har sat stævne på 
 Teatermuseet. Som danser, koreograf og meget mere var 
hun en del af Living Movement i de 12 år, kompagniet 
eksisterede.  Hun har selv taget initiativ til udstillingen på 
museet og vil nu også beskrive perioden i en bog.
 ”Jeg fungerede også som en slags administrator, og råder 
derfor over et omfattende materiale, som jeg først skal have 
orden på, før selve skriveprocessen kan gå i gang. Jeg har 
selv rigtigt meget derhjemme, mens andet findes på Køben-
havns Universitet, hvor jeg i en periode arbejdede på stu-
dieretningen Dansens Æstetik og Historie, der senere blev 
til Dansevidenskab og nu er en del af Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab,” fortæller hun.
 Idéen til bogprojektet opstod, da hun var ansat på 
 universitetet.
 ”Her stiftede jeg bekendtskab med en bog om dansens 
historie i Norden, der også omtalte, hvorledes moderne dans 
kom til verden og udviklede sig i Danmark. Men det er des-
værre beskrevet mangelfuldt og med flere faktuelle fejl.  Det 
var så meningen, at jeg skulle skrive et afsnit i en bog, som 
Karen Vedel ville lave, men som i stedet endte med at blive 
hendes ph.d-afhandling (er udkommet med titlen ”En anden 
dans – moderne scenedans i Danmark 1900-1975”, red.).”

BALANCEAKT ER EN UDFORDRING
I optakten til vores samtale har Graziella gjort opmærksom 
på, at hun bestemt ikke er meget for at skulle ”kloge sig” på 
udviklingen i de 40 år, der er gået, siden hun sammen med 
Jytte Kjøbek, Fran Turner, Nina Voltelen og Randi Patters-
son meldte sig på banen med en helt ny tilgang til begrebet 
dans.
 Alligevel har hun – forståeligt nok – svært ved at skjule 
sin glæde over, at Living Movement og Åben Scene blev 
frontløbere i en udvikling, der i de følgende år så dannelsen 
af nye scener, institutioner, kompagnier og uddannelser.
Når den dengang meget alternative udtryksform overhove-
det vandt genklang, føler Graziella Hsu sig overbevist om, 
at det var noget, hun og hendes medsøstre i høj grad kunne 
takke tiden og tidsånden for.

 

”I slipstrømmen på flower power og lignende bevægelser 
fra slutningen af 1960’erne lå der en åbenhed og en nysger-
righed i tiden, som var med til at give kunstnere, der ville 
gå nye veje, modet til at springe ud. Mantraet var: Jeg har 
noget på hjerte, som jeg gerne vil dele med nogen. Og det 
synes vi, at vi kom langt med. Men til sidst blev vi på en 
måde kvalt i vores egen succes, fordi arbejdet med at passe 
og administrere den åbne scene tog den tid, som vi hellere 
ville have brugt på at danse og koreografere. Efter 12 år var 
konsekvensen, at Living Movement måtte slutte,” siger hun.
Graziella Hsu hæfter sig ved, at store dele af kulturlivet i 
dag har en helt anden tilgang til deres virke end den, der 
var drivkraften, da en bevægelse inden for moderne dans 
blev stadig mere levende.
 ”Det hele bliver i stigende grad produktorienteret med 
tendens til at betragte forestillinger, film og 
koncerter som en vare, der skal sælges. 
Samtidig er der bygget nogle 
fysiske rammer og institutioner 
op, som nødvendigvis skal 
holdes i gang, men 
som i værste fald 
kan gå hen og 
spænde 

Stoledans, 1976. 

Foto: Finn Rastén

DEN MODERNE  DANS
GRAzIELLA HSU, EN AF STIFTERNE BAG DET FØRSTE MODERNE DANSEKOMPAGNI I DANMARK, STÅR BAG 
UDSTILLING PÅ TEATERMUSEET OG ER OGSÅ PÅ VEj MED BOG OM STARTEN PÅ DEN MODERNE DANS.
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ben for den kunstneriske proces. Den 
balanceakt kan også blive en udfordring for 
moderne dans. Jeg håber virkelig, at 
nuværende og kommende generatio-
ner klarer balancen og vil forstå 
at værne om genren og 
dens unikke 
kvaliteter”.

OM GRAzIELLA HSU
Født 1943. Danser og koreograf. 

Sammen med Jytte Kjøbek, Fran Turner, 
Nina Voltelen og Randi Patterson var hun 
medstifter af dansekompagniet Living Mo-
vement, som eksisterede fra 1972 til 1984. 
Står bag udstillingen om dansekompagniet 
på Teatermuseet i Hofteatret, som løber 
frem til 31. marts næste år.

Medlem af Dansk Skuespillerforbunds Dan-
seudvalg 1982-1992. Medlem af Dansesce-
nens bestyrelse 1991-95.  

Var med til at etablere DanseInformations-
Centret i Dansens Hus i København, som 
hun ledede 2001-2003.

Mind Rosy - hvem er du?, 1981. 

Foto: Stuart McIntyre

DEN MODERNE  DANSdengang

Graziella Hsu i solo fra ”Red for 

Roses”, 1977. Foto: Finn Rastén.
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Så er vi klar til første sæson i DSF Studio, Dansk Skuespil-
lerforbunds nye kursusvirksomhed. Efteråret vil bl.a. byde 
på kurser med nogle af de bedste danske og udenlandske 
 undervisere inden for både sang, dans og skuespilteknik, 
ligesom vi afholder auditions, medlemsmøder og åbne café-
aftner. Der er også mulighed for at låne de to nye trænings-
lokaler.
 Hold øje med vores hjemmeside, nyhedsbrev og  Scene liv, 
hvor du kan holde dig orienteret om kurser og  arrange menter 
i både København, Aarhus, Odense og  Aalborg.
 Vi holder åbningsreception den 7. september, og alle 
medlemmer er velkomne. Se mere på side 22.
 DSF Studio er brugernes sted. Har du idéer eller for-
slag, så kontakt formand for kursusudvalget Mette Frank, 
 dsfstudio@skuespillerforbundet.dk eller sekretær 
Karin  Iwersen, ki@skuespilleforbundet.dk.

MORGENTRæNING I KØBENHAVN 
Hver morgen frem til 12. oktober kl. 9-11 (eller 12) 
i DSF Studios lokaler på Tagensvej 85. 
Pris: 200 kr. for et halvt år (gælder til alle byer).

Mandag: Zumba latindans med Victor Terrones Moscol
Tirsdag: Improvisation med Ole Boisen
Onsdag: Sang og stemmetræning med Klaus Møller
Torsdag: Filmtræning med Carsten Fromberg
Torsdag eftermiddag kl. 16-17.30: Forrest Flow Yoga 
med Allison Strong-Storkholm

Åben fredag den 21. og 28. september med Maiken 
Engvordsen om cv, ansøgninger, projekter og fundraising.

KURSER - DSF STUDIO I KØBENHAVN 
Impro Boot Camp med Pernille Sørensen, den 29. oktober til 
3. november. 
Tilmeldingsfrist den 10. september. 

Stemmekursus med Dorte Sehested, den 3.- 4. november.
Tilmeldingsfrist den 1. oktober. 

Intensiv sangworkshop med Klaus Møller og Charlotte 
Guldberg, den 19. 23. november.
Tilmeldingsfrist den 8. oktober.

Opera masterclass med Gregory Lamar, den 4.-7. december.
Tilmeldingsfrist den 28. september.

Åben Cafeaften, den 5. oktober.
Tilmeldingsfrist den 28. september.

Informationsmøde og opstart af seniorgruppe, 
den 14. september. 
Tilmeldingsfrist den 1. september.

DSF STUDIO UDEN FOR KØBENHAVN
Aarhus: Morgentræning - Cirkeltræning med Yael Gathorn, 
torsdage fra den 6. sept. - 11. okt. 
Stadig ledige pladser. 
Sted: Godsbanen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C

Aalborg: Yoga med Julia Svabo,  
onsdage fra den 22. august til 26. september. 
Stadig ledige pladser. 
Sted: Aalborg Teater, Jernbane Gade 11, 9000 Aalborg

Pris for morgentræning: 200 kr. for et halvt år 
(gælder til Aarhus, Aalborg og København).

Odense: Om casting ved Anders Nygaard, den 4. oktober. 
Tilmeldingsfrist: den 1. oktober. 
Sted: Odense Teater, 
Jernbane 21, 5100 Odense

AUDITIONS
Åben Musikdramatisk præsentation den 8. oktober. 
Tilmeldingsfrist: 2. september.
Operaaudition den 10. oktober. 
Tilmeldingsfrist: 23.-29. september
Teateraudition/præsentation den 18. november. 
Tilmeldingsfrist: 10. oktober

VELKOMMEN TIL DSF STUDIO

Foto: Kaisa Larsen

LæS MERE OM KURSER, TILMELDING OSV. PÅ WWW.SKUESPILLERFORBUNDET.DK

TRANSPORTTILSKUD
Bor du på Fyn eller i Jylland og deltager i én af vores 
kortere kurser i København, eller bor du i København 
og ønsker at deltage i et kursus i provinsen, tilbyder 
forbundet at refundere omkostninger til transport og 
logi for op til 2.000 kr. efter nærmere aftale og mod 
forevisning af gyldige kvitteringer. Tilbuddet gælder 
ikke til den kontinuerlige morgentræning i forbundets 
hus i København eller til auditions.
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COPENHAGEN ARTHOUSE
Til leje for kunstnere, som arbejdende værksted eller kreativt kontor. Pris fra kr. 1.500,- pr. plads/md.
Lokaler fra 27 - 65 m². Mulighed for udstilling, koncerter, teater/danse forestillinger, fernisering m.m. 
Mødelokaler, café og restaurant. Beliggenhed på Amager.

WinnieSophia Nastasia Nielsen, mob. 20 63 58 30 / copenhagenarthouse@gmail.com

Lejlighed i Paris
Lejlighed i Paris søges fra 4.-12. 
september 2012.

Mette Munk Plum/20220171

  MINDEORD

ASTA ESPER ANDERSEN, 92 ÅR

En kær veninde og kollega, 
en fin og helt speciel kunst-
nerinde og fortællerske er 
død 92 år gammel, efter et 
langt og fyldt liv.
 Asta Esper Andersen 
var så sent som sidste år 
stadig aktiv, og var med 
sit unikke lune med i 
 “Rolatorbanden” i tv.
 Hendes særlige fortæl-
letalent, kom ikke mindst 
til udtryk i hendes rørende, 
morsomme og uddybende: “Min jyske vindeltrappe til tea-
tret”. Desværre kendte Danmarks Radio ikke sin besøgelses-
tid, og fik indfanget denne optræden, der både var historie 
og teaterhistorie.
 Asta var fra Skiveegnen, har siddet på Jeppe Aakjærs 
skød, og kunne det ægte jyske sprog, og både teatre, kirker 
og højskoler har nydt godt af hendes mange oplæsninger.
Hun blev landskendt gennem tv-reklamer og to film, som 
især har prentet sig: “Drømme støjer ikke når de dør” og 
“Babettes Gæstebud”.

Tak fordi du var med i mit liv, Asta!
Bodil Sangill

RUNDE FØDSELSDAGE
SØREN STEEN 70 ÅR 22. AUGUST

ANjA OWE 50 ÅR 24. AUGUST

REBEKKA OWE 50 ÅR 24. AUGUST

HENRIK PETERSEN 60 ÅR 27. AUGUST

BENT CONRADI 80 ÅR 30. AUGUST

MICHAEL zUCKOW MARDORF 50 ÅR 3. SEPTEMBER

EjNAR HANS jENSEN 75 ÅR 7. SEPTEMBER

METTE BØDKER 50 ÅR 10. SEPTEMBER

TORBEN jETSMARK 70 ÅR 19. SEPTEMBER

LONI FØGH 60 ÅR 24. SEPTEMBER

ANGELA HEATH-LARSEN 50 ÅR 27. SEPTEMBER

THOMAS MØRK 50 ÅR 28. SEPTEMBER

MIE BRANDT 50 ÅR 2. OKTOBER

MICHAEL KRISTENSEN 50 ÅR 2. OKTOBER

EBBE TRENSKOW 75 ÅR 3. OKTOBER

Foto: Thom
as Yong



ALLE MEDLEMMER INVITERES TIL AT KOMME OG 
SE DANSK SKUESPILLERFORBUNDS NYE LOKALER 
OG DSF STUDIOS TRÆNINGS FACILITETER.

DSF BYDER PÅ LET MAD OG DRIKKE. MEDLEMMER 
SØRGER FOR UNDER HOLDNING I LØBET AF EFTER-
MIDDAGEN.

FEJRING
AF DE NYE LOKALER

KOM, OG VÆR MED TIL AT INDVI DE NYE LOKALER!

7. SEPTEMBER KL. 13 - CA. 17



DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: 7. SEPTEMBER 
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RESPEKT 
FOR KUNSTEN
I efterhånden mange måneder har der været en hidsig 
debat om rettigheder, internettet og hvad man må, og hvad 
man ikke må. Det har blandt andet drejet sig om ACTA, 
ophavsret og udveksling af information på nettet. Ulovlig 
fildeling og ytringsfrihed er blevet sidestillet, som om det 
ene var forudsætningen for det andet. Samtidig har rettig-
hedshaverne fået skyld for at sove i timen og ikke være på 
forkant med udviklingen.
 Efter min bedste overbevisning er det noget sludder.
 Men også dårlige og misvisende argumenter kan des-
værre, når de blot siges tilstrækkelig mange gange, bevæge 
sig så meget ind under huden hos mennesker – også på 
politikere – at de begynder at tro på denne ”sandhed”.
 Dette har nu resulteret i, at ikke kun er ACTA  blevet 
nedstemt, men for os i Danmark mere alvorligt: Den 
 såkaldte brevmodel til bekæmpelse af ulovlig fildeling, som 
rettighedshaverne i Danmark har arbejdet på i årevis, er 
blevet skudt til hjørne af kulturminsteren. Modellen, som et 
bredt sammensat udvalg var enig om at anbefale, er blevet 
erstattet af nogle løse hensigtserklæringer om dialog og 
udvikling af lovlige modeller.
 Brevmodellen var et løsningsforslag, som gik ud på 
at rettighedshaverne og internetudbyderne i samarbejde 
skulle tage fat i krænkere af rettighederne på nettet og 
oplyse dem om, hvor hvordan de kan finde lovligt indhold 
på  internettet. Planen var, at gentagne krænkelser kunne 
betyde et civilt søgsmål.
 Dette er imidlertid ikke længere en løsning som politi-
kerne og kulturministeren ønsker. Nu skal der i stedet kun 
oplyses, og i forskellige fora arbejdes på at udbrede lovlige 
forretningsmodeller og gå i fokuseret dialog med brugerne.
 Men det er der bare ikke noget nyt i. Det arbejde foregår 

allerede i stor stil. Naturligvis er rettighedshaverne i fuld 
gang med at lave lovlige og billige forretningsmodeller, 
som gør det nemt at være lovlig.  Men det løses ikke ”over 
night”, og efter min overbevisning er det ikke nok. Man er 
nødt til at at gå på flere ben i indsatsen mod den ulovlige 
fildeling, og naturligvis skal det – som alle andre lovovertræ-
delser – føre til målrettede sanktioner. 
 Jeg er ved at være temmelig træt af, at vi rettigheds-
havere i denne debat altid får at vide, at vi bare skal være 
dialogsøgende og løsningsorienterede. Det er vi, og det har 
vi, så vidt jeg ved, altid været. Men hvis der fortsat skal 
produceres nye kunstneriske produkter både i Danmark 
og på verdensplan, så er vi altså dybt afhængige af, at der 
falder betaling for brugen af de eksisterende produkter – 
og for vores arbejde. For det er de penge, der skal give os 
fremtidens kunst.
 Vi har som rettighedshavere behov for fuld opbakning 
fra dem der laver lovene, så de viser ikke kun befolkningen, 
men også os, at kunsten og dens beskyttelse er af stor vig-
tighed for samfundet, fordi det er en væsentlig økonomisk 
og også sjælelig investering i fremtiden. Det handler om 
respekt for ophavsretten og for den kunst, der bliver pro-
duceret, samt forhåbentlig også et ønske om, at der bliver 
økonomiske muligheder for at producere nyt materiale.
 Vejen derhen er blevet adskillige kilometer længere efter 
at politikerne har skudt brevmodellen til hjørne.

Katja Holm, 
formand for Dansk Skuespillerforbund

PÅ PENGEjAGT I CROWD’EN
HVAD ER CROWDFUNDING EGENTLIG FOR NOGET? OG ER 
DET NOGET, DER KAN BRUGES TIL AT LØFTE KUNSTNERISKE 
PROjEKTER  ØKONOMISK? BLIV KLOGERE PÅ MULIGHEDERNE I 
NæSTE NUMMER AF SCENELIV, HVOR DU BL.A. KAN LæSE OM 
ASTERIONS HUS’ ERFARINGER.

HER KAN DU OGSÅ LæSE ET DOBBELTINTERVIEW MED 
PAPRIKA STEEN OG NIKOLAj LIE KAAS OM, DEN UDFORDRING, 
DET KAN VæRE, NÅR SKUESPILLERENS ROLLE ER 
– EN SKUESPILLER.

Foto: Henning Hjorth
Foto: Asterions Hus
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Nye forestillinger i 
sæson 12/13

17. november – 3. december 2012
En fortryllende og hjertelig
juleforestilling for de allermindste

Af og med: Camille í Dali

Af Vera-Zavala America

taastrup teater · kjeld abells plads · 2630 taastrup · tlf 43 35 27 70

15. februar - 8. marts 2013
Muslimske Aisha vil gøre oprør
mod kvindeundertrykkelse ved
at vinde X-factor


