ÅBEN SCENE PÅ VEJ

NYE MØLLEVINGER

TEATERMUSEUM FOR ALLE

Københavns Teater har fået et politisk
pålæg om at stille en åben scene til
rådighed for frie grupper og projekter.
Flere scener er i spil til projektet.

Teatret Møllen har ambitiøse planer
om flere filialer i Sønderjylland og
Sydslesvig. Et projekt, der kræver både
kommunal og statslig finansiering.

Teatermuseet i Hofteatret er fyldt 100
år og er i fuld gang med fornyelse
og tanker om fremtiden, hvor teater
kulturen skal gøres mere folkelig.
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Nikolaj Lie Kaas og Lars Ranthe i “Dirch”, som de begge modtog en Robert for. Foto: Bjørn Bertheussen.

ROBERT

TIL DIRCH
OG KJELD
Nikolaj Lie Kaas og Lars Ranthe modtog årets Robertpriser for henholdsvis bedste mandlige hovedrolle og
birolle for deres spil i filmen ”Dirch”.
Ellers var årets Robertuddeling præget af Lars von Triers ”Melancholia”, der løb med en lang række priser,
bl.a. priserne til de kvindelige skuespillere Charlotte Gainsbourg og Kirsten Dunst. ”Melancholia” fik også
prisen for årets film og årets manuskript, og Trier blev bedste instruktør.
Robert for årets bedste børne- og ungdomsfilm gik til ”Frit fald” instrueret af Heidi Maria Faisst og med bl.a.
anne sofie espersen og kirsten olesen

SØLVBJØRNE
TIL DANMARK
Den 27-årige elev på Statens Teaterskole Mikkel
Boe Følsgaard modtog Sølvbjørnen på filmfesti
valen i Berlin for sit portræt af kong Christian VII
i filmen ”En kongelig affære”.
Det er første gang, en dansk skuespiller modtager
Sølvbjørnen for bedste mandlige hovedrolle.
Også filmens manuskriptforfattere, Nikolai Arcel
og Rasmus Heisterberg modtog en sølvbjørn for
deres manuskript til filmen, der er instrueret af
Nikolai Arcel.
Mikkel Boe Følsgaard og Mads Mikkelsen som Christian VII
og livlægen Struensee i ”En kongelig affære”. Foto: Jiri Hanzn

Foto: Per Morten Abrahamsen
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Efter et politisk pålæg er Københavns Teater i gang
med at finde et scenerum, hvor der kan etableres en
åben scene i hovedstaden. Både Nørrebro Teaters
Frederiksberg Scene og scenerne under Republique
er i spil.

Foto: Søren H. Godtkjær

UFFE ELBÆKS PLAN
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Reformer, internationalisering og iværksætteri er noget
af det, der er på dagsordnen for kulturminister Uffe
Elbæk i de kommende par år. Sceneliv har mødt ham
til en snak om de første godt 100 dage og om kunstog kulturlivet i de kommende år.

SÅ ER DER GENERALFORSAMLING
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Søndag den 13. maj er der generalforsamling i Dansk
Skuespillerforbund. Se hvad der skal ske.

Foto: Sandrew Metronome

MØLLEN HAR VOKSEVÆRK
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GOTHAM CITY OG VICTORIATID

Teatermuseet i Hofteatret har haft jubilæum, fået ny
direktør og er i fuld gang med en nytænkning, der
skal brede kendskabet til museet ud og gøre det til
hele Danmark teatermuseum.

16

12

Filmscenograferne – eller med et mere moderne ord
production designere har indflydelse på alt det, der
udgør en films visuelle udtryk. To af de bedste i
verden fortæller om deres arbejde.

NYE VINDE OVER HOFTEATRET

Foto: Mats Bäcker
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Teatret Møllen i Haderslev vil med en plan om flere
filialer i hele det sønderjyske og sydslesvigske område.
En ambitiøs plan, der kræver både kommunal og
statslig finansiering.

Forsidefoto: Uffe Elbæk Foto: Henning Hjorth
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ÅBEN SCENE

Fotos fra Mammutteatrets trilogi Cassavetes 1, 2 og 3,
som spillede i Pumpehuset, med bl.a. Anders Hove,
Tina Gylling Mortensen, Benedikte Hansen,
Jens Gottehelf, Tabita Bowers, Patricia Schumann
og Jesper Hyldegaard.
Foto: Per Morten Abrahamsen

PÅ VEJ I KØBENHAVN

KØBENHAVNS TEATER HAR FÅET PÅLAGT AT FINDE SCENEFACILITETER TIL EN ÅBEN SCENE I HOVEDSTADEN.
MIDT I MARTS AFGØRES DET FORMENTLIG, HVOR DET BLIVER.
Af Pia Møller Munksgaard

Projekter og frie teatergrupper må i øjeblikket
kæmpe om den ledige sceneplads rundt omkring i hoved
staden, men det får formentlig en ende inden for en
overskuelig fremtid. Partierne bag teateraftalen fra sidste år
har nemlig pålagt Københavns Teater at finde et scenerum,
der kan fungere som Åben Scene i hovedstaden.
”Vi har nogle meget dygtige frie scenekunstnere, der
lever et rakkerliv i forhold til deres produktioner og mulig
heden for at præsentere deres kunst. Det er jo helt paradok
salt, at vi har et officielt kunststøttesystem, der giver penge
til de her produktioner, men de har bare ikke en scene at
vise det på, siger kulturminister Uffe Elbæk til Sceneliv.
Han bekræfter, at der bliver tale om en egentlig scene for
de frie kunstnergrupper. I øjeblikket arbejdes med forskel
lige muligheder i Københavns Teaters bestyrelse, der også
er i dialog med foreningen Uafhængige Scenekunstnere
omkring behovene.
Direktør i Københavns Teater Steen Pade siger, at en
række ting skal undersøges, inden den endelige beslutning
kan tages i Københavns Teater. Det sker formentlig midt i
marts, siger han og tilføjer:
”Men i sidste ende er det jo en politisk beslutning.
Kulturministeren har på vegne af partierne bag teateraftalen
bedt os om at stille en scene til rådighed. Men det er jo

politikerne der skal tage stilling i sidste ende.”
Om tidshorisonten siger Steen Pade:
”Det vil afhænge af den konkrete beslutning. Men uanset
hvad, der bliver besluttet, kan jeg ikke se, at en åben scene
kan være i fulde omdrejninger før sæson 2013/14.”
De to scener under Københavns Teater, der er i spil,
er Frederiksberg Scenen under Nørrebro Teater og så en
løsning inden for rammerne af det nuværende Republique.
”Vores bestyrelse er enig i, at det her med en åben scene
er en vigtig opgave at få løst, og derfor medvirker vi til at
finde en god løsning. Men det er ikke nødvendigvis nemt,
der er en lang række hensyn, og det er en meget vanskelig
balancegang”, siger Steen Pade.
Tina Tarpgaard fra Uafhængige Scenekunstnere siger om
planerne:
”Det vil bestemt være godt at få etableret en åben scene
i Hovedstaden. Det er noget, vi i Uafhængige Scenekunst
nere har arbejdet på i rigtig lang tid. Det er vigtigt at få
samlet det frie miljø et sted, hvor man kan samarbejde og
skabe synergi. Det er positivt, ikke bare for de frie scene
kunstnere, men også for det samlede teaterlandskab.”
Læs også interview med kulturminister Uffe Elbæk
på side 6
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Fra Neander Teaters forestilling Blam!, som spillede på Republique med Kristján Ingimarsson, Lars Gregersen, Didier Oberlé og Joen Højerslev. Foto: Søren Meisner
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UFFEs PLAN
REFORMER OG MERE FOKUS PÅ IVÆRKSÆTTERI INDEN FOR KULTUREN
ER NOGET AF DET, DER STÅR PÅ UFFE ELBÆKS DAGSORDEN FOR DE
N ÆSTE TO ET HALVT ÅR SOM KULTURMINISTER.

Af Pia Møller Munksgaard Foto: Henning Hjorth

Kulturminister Uffe Elbæk har en plan. Det er
ikke længere den Marshallplan for kulturen, som han skrev
forud for valget. Det er en mere politisk realistisk ministerplan, hvor han vil gå efter at samle brede flertal for en
række ændringer og initiativer på kulturområdet.
”Jeg synes, de brede forlig tjener kulturen bedst. Den
må helst ikke blive kastebold imellem en opposition og en
regering”, siger han til Sceneliv, der møder ham til en snak
om de første godt 100 dage i ministerstolen og om hans
visioner for fremtiden.
En af de første ting, der står på den radikale ministers
plan, er en reform af kunststøttesystemet i den ånd, som
blev foreslået af det såkaldte Lars Liebst-udvalg. I sin rap
port anbefalende udvalget en sammenlægning af Kunstrådet
og Kunstfonden til et samlet institut. En model, som Uffe
Elbæk selv var meget varm på, inden han blev minister, og
som han ikke har opgivet til trods for kritiske høringssvar
og en noget lunken politisk modtagelse.
”Jeg har det stadig på samme måde. Der er jo forlig på
det her område, og det betyder, at alle forligspartier skal
være enige og nikke til en fremtidig kunststøttemodel. Så
det er præmissen. Men jeg glæder mig til her i foråret at
fremlægge mit bud på et system. Om det så har nogen
gang på jord eller ikke, det må tiden jo vise,” siger han og
uddyber:
” For det første var der mange gode overvejelser i
kunststøtterapporten, og så kom den nærmest midt i et
folketingsvalg og druknede totalt. Det er ærgerligt, når der
er gode folk, der havde brugt mange timer på at kigge
hele systemet igennem. For det andet mener jeg, at det er
vigtigt, at vi får en struktur, der er så god som overhovedet
mulig i forhold til at bakke vores kunstnere op, men som
samtidig har så stor en gennemsigtighed, at offentligheden
kan se og forstå logikken i strukturen.”
Internationalisering
I Uffe Elbæks plan hedder overskriften for dette forår:
Reformer. Kunststøttesystemet er kun en af dem. Dertil
kommer bl.a. den netop offentliggjorte musikhandlingsplan,

mediestøtten og
en museums
udredning.
I efteråret
2012 vil ministe
ren sætte fokus
på internationa
lisering i dansk
kulturliv og på
alle niveauer.
”Det gælder
alle steder, lige fra institutionerne, faglige netværk og
co-produktioner. Men også ministeriet selv, der skal være
aktivt i alle de internationale sammenhænge, hvor Danmark
kan have en kulturpolitisk stemme.”
I foråret 2013 vil der være fokus på de kreative indu
strier og en styrkelse af iværksætteriet på kulturscenerne
– ikke mindst i forhold til de kunstneriske uddannelser. Og
det sidste halve år af 2013 står i Elbæks kalender i folke
oplysningens tegn.
”Det er overskrifterne på det, jeg gerne vil nå, mens jeg
er kulturminister. Og hvis man kigger på mine forgængere,
så har deres ministertid i gennemsnit været på to til tre år.
Så jeg har temmelig travlt, slår han muntert fast.
Mere selvstyre
Uffe Elbæk nævner selv førnævnte plan for de kommende år
som en af de tre opgaver, han vil fremhæve fra sine første
godt 100 dage som kulturminister. Også finansloven for
2012 er i ministerens egne øjne et godt resultat.
”Det er jo sådan på den mere traditionelle politiske bane
at tænke, hvordan klarede kulturministeren så finansloven.
Men det var rigtig vigtigt for mig, at der ikke fandt flere
nedskæringer sted på kulturområdet end dem, der allerede
var vedtaget på to procent (genopretningspakken, red.). Og
så er jeg rigtig glad for, at jeg fandt penge til at forlænge
en række bevillinger til de store teatre. Dertil kommer nogle
tiltag på idrætsområdet, som jeg er meget tilfreds med”,
siger han.

Det er vigtigt, at vi får en kunststøttestruktur, der er så god som
overhovedet mulig i forhold til at bakke vores kunstnere op, men som
samtidig har så stor en gennemsigtighed, at offentligheden kan se og
forstå logikken i strukturen, siger Uffe Elbæk om sit kommende forslag
til kunststøttereform.

”Jeg vil også fremhæve fireårsaftalen for Det Kongelige
Teater samt udnævnelsen af en ny bestyrelse. Aftalen er for
mig et opgør med, at vi som politikere skal ind og lave en
stor detailstyring af vores kulturinstitutioner. I min optik –
og sådan er det også blevet – skal aftalen udstikke nogle
mere strategiske kriterier. Og det er min ambition med alle
kulturinstitutionerne. Det er bestyrelsen og den daglige
ledelse, der ved, hvordan man bruger ressourcerne bedst
muligt. Personligt kan jeg godt have alle mulige holdninger
til det, men principielt mener jeg ikke, at det er noget, jeg
som minister skal blande mig i,” siger han og tilføjer, at
den holdning også kan ses i sammensætningen af den nye
bestyrelse for Det Kongelige Teater:
”Min holdning er, at der ikke skal være politikere i besty
relsen, sådan som der har været tidligere. Det er en profes
sionel faglig bestyrelse med kønsmæssig balance. Jeg havde
meget bevidst sat som kriterier, at der skulle være ledelses
mæssige, juridiske og økonomiske kompetencer, scenekunst
erfaring, kommunikationserfaring og netværkserfaring. Og
det er alt sammen repræsenteret på holdet.”
Kongelig turbulens
Da Elbæk trådte til som minister var fireårsaftalen en af de
første store opgaver. Man han havde ikke forudset al den
turbulens, der fulgte i kølvandet.
”Jeg havde selvfølgelig ikke forestillet mig, at jeg f.eks.
skulle forholde mig til en operachef, der pludselig sagde op,”
siger han og tilføjer hurtigt, at han meget hellere vil tale om

fremtiden, og hvad vi vil
med Det Kongelige Teater.
”Jeg mener selv, at jeg har gjort
alt for i min optik at give teatret de aller
bedste forudsætninger for at komme videre herfra
med tillid, frirum og en ny bestyrelse. Og jeg ønsker som
kulturminister ikke at gå ind og blande mig i de konkrete
diskussioner. Hvis jeg blander mig, underminerer jeg hele
tænkningen omkring, at det er bestyrelsens opgave sammen
med ledelsen at finde ud af, hvordan de prioriterer. Det
tætteste, jeg er kommet på at kommentere teatrets konkrete
dispositioner er, at jeg har sagt, at jeg synes, at man skulle
genlæse den økonomiske rapport fra Quartz-konsulenterne,
som kom for et halvt år siden. Den peger på nogle helt
klare muligheder i forhold til administration, organisation og
nye ledelsesmodeller,” siger han.
Kan der blive skåret så meget i den kunstneriske stab, at du
som minister er nødt til at gribe ind?
”Ja, selvfølgelig. Hvis teatret ikke kan leve op til fireårsaf
talen. Et bredt flertal i Folketinget har formuleret en fireårs
aftale, hvor vi ønsker, at det kongelige teater skal producere
kunst på det højeste niveau. Hvis ikke de kan det, så kan
jeg selvfølgelig gå ind.”
Nycirkus og talentdræn
Iværksætteri og eksperimenter er nogle begreber, som ofte
dukker op i en samtale med Uffe Elbæk om kulturlivet. Det
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Kulturminister Uffe Elbæk har lagt en politisk plan for de næste
par år, hvor overskrifterne bl.a. er reformer, internationalisering,
iværksætteri og folkeoplysning.

gælder også, når man spørger til, hvilke udfordringer, han
ser for film og scenekunst i de kommende år.
”En af udfordringerne er, hvordan vi kan sikre, at de
unge kunstnere, der kommer ud fra skolerne, ikke har en
forestilling om, at ”jeg skal nok ud og have et job” – men i
stedet ”jeg skal ud og skabe et job”. Dybest set skal vi give
dem en lyst til at skabe deres egen kunstneriske platform,
så de ikke har ét billede af, hvordan de skal bruge deres
kunnen. Det synes jeg er en af udfordringerne.”
Dette gælder ifølge Elbæk alle de kunstneriske uddannel
ser, men han har særligt fokus på scenekunsten, hvor der er
en rapport på vej om uddannelserne.
”Vi skal ind og se på, om scenekunstuddannelserne er
skruet sammen på den rigtige måde. Der er jo sket nogle
knopskydninger som f.eks. Musicalakademiet i Fredericia,
som jo er meget entreprenant tænkt. Noget af det, som vi er
nødt til at forholde os til, er hele nycirkusdelen. Lige nu er
det eneste sted, hvor vi uddanner nycirkusartister på AFUK
(Akademiet for Utæmmet Kreativitet, red.). Og alle deres stu
derende ryger direkte videre til Stockholm til en uddannelse
der. Det er i mine øjne et scenekunstnerisk talentdræn,
fordi vi ikke har en nycirkusuddannelse på et højt niveau i
Danmark,” siger han.
Inden for teaterlovens område forudser ministeren ikke
de store ændringer, bortset fra etableringen af en åben
scene i København, som er beskrevet andet steds i dette
blad. Der er et bredt forlig bag de ændringer af teaterloven,
som skal vedtages i dette folketingsår.
”Man kan sige, at jeg accepterer den historik, jeg blev
trukket ind i som minister. I forhold til mit eget tempera
ment så kunne teaterloven godt have set anderledes ud og
lænet sig meget mere op ad den rapport, som Lars Seeberg
bl.a. var med til at udarbejde. Hvis man kigger på deres
meget radikale anbefalinger og så sammenligner med den
teaterlov, som der er et bredt forlig omkring, så er det mere
justeringer og kommaer end gennemgribende reformer, der
er blevet resultatet. Det accepterer jeg selvfølgelig, for det
er den politiske virkelighed.”
Realistisk dagpengemodel
Et af de områder, som var nævnt i Uffe Elbæks Marshallplan
for kulturen, var, at det skulle være lettere at være kunstner
i Danmark, bl.a. ved at sørge for, at dagpengesystemet også
passer til det arbejdsmarked, som kunstnere bevæger sig på.
”Jeg har ikke gjort så meget endnu. Men jeg kommer til
at invitere mig selv på kaffe hos Mette Frederiksen. Indtil
videre har jeg kort nævnt for hende, at det er noget, vi
bliver nødt til at tale om. Hvad der så kan lade sig gøre og
ikke lade sig gøre, det er et andet spørgsmål. Jeg synes
stadig, at der er en usamtidighed i den måde, arbejds
markedssystemet er skruet samme på i forhold til det
kunstneriske arbejdsmarked. Jeg har virkelig forståelse for
problemstillingen. Udfordringen bliver at finde en model, der
har sin gang på jord – også ovre på Christiansborg.”

ET TANKEEKSPERIMENT
Hvis Uffe Elbæk fandt 10 mio. kr. ekstra
til kunsten, ville han
• Beholde de 5 mio. kr. i Kulturministeriet, så der var
nogle frie midler til at løse akutte problemstillinger.
”Engang var der altid en cigarkasse med nogle
løse tipsmidler. Det er der ikke mere, og det giver
meget lidt manøvrefrihed i forhold til akutte ting”,
siger han.
• Give de sidste 5 mio. kr. til Kunstrådet og øre
mærke dem til eksperimenterende projekter, der
går på tværs af de kendte kunstarter og genrer.
Hvis Uffe Elbæk fandt 100 mio. kr. ekstra
til kunsten, ville han blandt andet
• Gøre en virkelig indsats for den rytmiske musik,
der står over for store udfordringer.
• Sikre, at der var penge til en nycirkusartist-
uddannelse.
• Give en ordentlig pose penge til Kunstrådet,
øremærket til eksperimenterende projekter, der
går på tværs af kunstarter og genrer.
• Bruge nogle millioner på at lave arrangementer
over hele landet og rejse diskussionen: Hvad er
kunst og kulturs rolle i en krisetid? ”Når økono
mien og politikken er i krise, så har vi kunsten
og kulturen tilbage. Der skal være lys for enden
af tunnelen, og nogle af dem, der kan lave en
opdriftsenergi, det er kunstnerne og kulturiværk
sætterne”, siger han.
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BYD FORÅRET VELKOMMEN
NU ER DER IGEN GENERALFORSAMLING OG FEST
DANSK SKUESPILLERFORBUND HOLDER GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 13. MAJ 2012 KL. 12.00
i ”THE LAB”, VERMUNDSGADE 40B, 2100 KØBENHAVN Ø (dørene åbnes kl. 11.30 til indskrivning).
DET BLIVER EN FANTASTISK DAG. Vi GLÆDER OS TIL AT SE JER IGEN!
BEMÆRK ADRESSE!: På grund af de seneste års
fantastiske medlemsdeltagelse er vi igen nødt til at
rykke til større lokaler. Det er ærgerligt, at vi må
forlade de smukke lokaler i St. Kannikkestræde, men
jo samtidig fantastisk, at så mange medlemmer trop
per op og gør dagen og aftenen til en fest. Så vi har
nu fundet et andet dejligt sted – glæd jer!
valg AF FORMAND OG BESTYRELSE
Formandsvalg: Katja Elgaard Holm genopstiller
Følgende bestyrelsesmedlemmer
er på valg og genopstiller:
Kristine Brendstrup, Mette Frank, Henrik Jandorf,
Malene Melsen, Jacob Stage og Ole Jacobsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer
ønsker ikke genvalg:
Laura Bro, Rasmus Hammerich og Hassan Preisler
Følgende bestyrelsesmedlemmer
er ikke på valg:
Jesper Asholt, Dorthe Hansen Carlsen,
Julie Carlsen, Thomas Magnussen,
Mette Marckmann, Ulla Ricklander
og Marie Louise B. Wille
Valg af kritiske revisorer:
Forslag til genvalg af Paul Hüttel og Holger Perfort
NYE KANDIDATER
Stil op til bestyrelsen og få mulighed for at deltage
i et meningsfuldt arbejde for alle kollegerne i bran
chen. Nye kandidater til valgene kan melde sig frem
til 11. marts 2012. Tilmeldingen skal være bilagt en
personlig præsentation på maks. en halv A4-side og
et vellignende foto i høj opløsning.
FORÅRSFEST
Vi holder vores årlige forårsfest efter generalforsamlingen, hvor der vil være musik og hygge, og
der vil som altid blive budt på dejlig mad, hvortil
drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Bliv og fest videre med os!

Foreløbig dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst og fællessang
Formandens beretning
Præsentation af opstillede formandskandidater
Præsentation af opstillede bestyrelseskandidater
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Eventuel godkendelse af overenskomster
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af kritiske revisorer og suppleanter
Fastsættelse af kontingent
Emner til debat
Afslutning og fællessang

og så er der FEST.
14 dage før generalforsamlingen modtager alle medlemmer
med posten den endelige dagsorden. Bilag til generalforsamlingen vil være tilgængelige på forbundets hjemmeside.
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MØLLEN MED NYE
Egnsteatret Møllen i Haderslev vil
give sønderjyderne og sydslesvigerne
mere teater ved at etablere fire mindre
filialscener.

Af Leon Andersen Foto: Søren H. Godtkjær

Det kan godt være, at vi lever i en tidsalder, hvor
kriser og besparelser fylder rigtigt meget. Men det skal ikke
nødvendigvis forhindre os i at tænke stort og frem for alt
anderledes.
Sådan ser de i hvert fald på det på egnsteatret Møllen i
Haderslev. Teatret har ambitiøse planer om at ekspandere
med fire ”filialscener” i Sønderborg, Tønder, Aabenraa og
Flensborg, og i bedste fald vil den første af disse scener
stå klar til januar 2014. Jaan Bonde, administrativ leder på
Teatret Møllen, mener i hvert fald, at det er realistisk.
”Interessen for teater er stor hernede, og det går helt
tilbage til den tid, hvor Sønderjylland var under tysk
herredømme. Teaterforeningerne fik en vigtig rolle i denne
proces, hvor det gjaldt om at skabe sammenhold i en van
skelig tid. Men i dag kan vi fastslå, at regionens størrelse
taget i betragtning, så mangler der teater med lokal forank
ring og ejerskab, som det vi producerer på Møllen,” siger
Jaan Bonde.
landsdelsscene light
I dag kan det syd- og sønderjyske område ud over Møllen
bl.a. byde på musicalteatret i Fredericia, Mungo Park i Kol
ding og Den ny Opera i Esbjerg. Dertil kommer de turné
forestillinger, som afvikles i lokale teaterforeningers regi.
For 15 år siden var der planer om en decideret landsdels
scene i Sønderjylland, som imidlertid ikke blev til noget.
Hvis de aktuelle idéer skal realiseres, vil det formelt set
samtidig betyde farvel til Møllen som egnsteater. Med i alt
fem scener, heraf den ene syd for grænsen, rækker det slet
ikke med offentlige midler i den størrelsesorden, som der er
mulighed for at give ifølge loven om egnsteatre. En status
som regionsteater, ”landsdelsscene light”, eller hvad kon
struktionen nu kommer til at hedde, vil gøre det nødvendigt
at få bevillinger via finansloven, hvor også landsdelsscener
ne i dag henter deres tilskud fra staten.
”Men det kræver selvfølgelig også et økonomisk engage
ment fra de lokale kommuner. Her mærker vi stor lydhørhed
for vores idéer, og vi vil desuden søge økonomisk støtte hos
fonde og sponsorer,” forklarer Jaan Bonde.
Teatret Møllen forestiller sig forholdsvis små scener, efter
black box-modellen, med plads til 150 tilskuere. Teatret er
på udkig efter egnede bygninger til formålet, ”gerne bygnin
ger med en speciel historik”, og når det kommer så vidt, vil
ombygninger og indretning selvfølgelig kræve investeringer.
”I en krisetid, hvor vores område også må leve med det
mærkat, hvor der står ”Udkantsdanmark”, mener vi, det er
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VINGER
Teatret Møllen går med planer om at udvide med teaterfilialer både nord og syd for
grænsen. Foto fra forestillingen Claras Krig med bl.a. Marie Vestergård Jacobsen,
Ole Sørensen og Klaus Andersen.

vigtigt at skabe et stærkt udbud af kultur. I Danmark skal vi
i udpræget grad leve af vores evner til at være nyskabende
og kreative, og vi ser vores udspil som et bud på, hvordan
de menneskelige ressourer kan udnyttes.”
”Mens publikum i området har mulighed for at opleve
de mere brede og spektakulære stykker, når turnéteatrene
lægger vejen forbi, vil Møllen på de nye scener satse på de
lidt smallere, ofte eksperimenterende forestillinger, som kan
sætte nye tanker i gang. Desuden spiller vi i forvejen meget
børneteater, og her kan et samarbejde med skolerne bidrage
til at sikre en optimal udnyttelse, så lokaliterne ikke står
tomme hen på hverdage og i dagtimerne,” lyder det fra den
gamle slotsvandmølle i Haderslev.
Flere kunstnerjob
For teatret vil det ikke være noget voldsomt skridt at
etablere sig syd for grænsen, hvor man allerede har gode
samarbejdspartnere.
Jaan Bonde skønner, at mens Teatret Møllen i dag typisk
sætter to nye forestillinger op hver sæson, vil dette tal skulle
øges til fem stykker. De skal kunne spilles på alle de fire
øvrige scener, men ikke nødvendig i den samme sæson, og
desuden indgå i den turnévirksomhed uden for landsdelen,
som er ét af teatrets varemærker.
I dag beskæftiger Møllen et fast ensemble, der i løbet
af en sæson suppleres med to-tre gæsteskuespillere. I en
struktur med i alt fem scener vil der blive brug for en større
”gennemstrømning”, også af instruktører og scenografer.
Mogens Holm, teaterchef i Taastrup og indtil for nylig
mangeårig formand for FAST (Foreningen af Små Teatre), nu
kaldet Teatrenes Interesseorganisation (TIO), siger det lyder
spændende – men også modigt – med en proces, der vokser
ud af lokale behov.
”Inden for FAST har vi været forberedt på, at der kunne
ske noget sådant netop i Sønderjylland, som er lidt under
forsynet med lokalt teater. Derfor tror jeg også, at vi andre
steder snarere vil opleve fusioner og partnerskaber, even
tuelt med udgangspunkt i de kulturaftaler, ministeriet har
indgået med mange kommuner. Men når jeg ser landkortet
for mig, kunne en struktur som den, de lægger op til i
Sønderjylland, måske etableres i den del af Sjælland, der
bl.a. omfatter Slagelse, Sorø og Ringsted. Tidligere har nogle
af disse byer måttet konstatere, at de var for små til at huse
deres eget egnsteater,” siger Mogens Holm.
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DA BATMOBILEN
Af Jacob Wendt Jensen

Filmverdenens scenografer, eller med den engelske betegnelse production
designere, er med i alle beslutninger, der har at gøre med en films visuelle
udtryk. udfordringerne kan spænde meget vidt – lige fra skabelsen af
Gotham City til krigsscener på stranden ved Dunkirk – fortæller to af den
internationale filmverdens førende produktion designere.
Da instruktør Christopher Nolan ville genstarte
Batman-universet på film med ”Batman Begins”, inviterede
han production designer Nathan Crowley til barbecue. Over
bøfferne fortalte han, at designet skulle begynde med noget
helt konkret. Batmobilen. Han drømte om at blande en
Lamborghini og en Hummer. Crowley kløede sig i hovedet
og gik i gang med opgaven i sin garage.
Det fortalte Crowley på et seminar, som Sammenslut
ningen af Danske Scenografer og Film- og tv-arbejderforenin
gen (FAF) afholdt i januar med et par af verdens førende
production designere.
Nathan Crowley har arbejdet tæt sammen instruktøren
Christopher Nolan i en årrække og har været nomineret til
en Oscar to gange. Da han fik opgaven med at genskabe
Batmobilen, tog han først ned i en legetøjsbutik og købte
de to biler i legetøjsudgaver. Skar dem over og limede dem
sammen, men det var en blindgyde. Senere fik han tegnet
og modelbygget sig frem til en ny slagkraftig udgave af
Batmobilen.
Designet af Gotham City var en anden slags nød, der
skulle knækkes senere. Crowley lavede en lille model af
New York, der i hans optik var inspirationen til Gotham City
i tegneserien, og begyndte derefter at bygge – eller designe
om man vil – Gotham City ovenpå Manhattan og omgivel
ser. Tilgangen til at skabe Batman-universet var hele tiden
at komme med så rationelle forklaringer som overhovedet,
på hvorfor der løber en ”crimefighter” rundt i byen med

maske og kappe.
I 2002 var com
puterdesign ikke så
udbredt, og derfor
byggede man
mange miniatu
remodeller og
brugte visu
elle effekter
ovenpå dem,
hvilket var en
slags dobbelt
udgift, som man har
undgået i de følgende
film. Nathan Crowley arbejder
i vid ustrækning, som man gjorde før
computerens tid. Og så betragter han computer
kraften som et ekstra værktøj.
Kamp på Wall Street
I skrivende stund er den tredje film i serien, ”The Dark
Knight Rises” på vej til at blive færdig i klippebordet hos
Christopher Nolan, der dog stadig skal have skåret en fire
timers-udgave ned til to og en halv time. Crowley må ikke
sige så meget om filmen, men han giver dog denne lille
bid information. Premieren er sat til 26. juli herhjemme, og
traileren kan allerede ses på nettet.

Batman-fotos: Sandrew Metronome
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BLEV GENFØDT
”På den tredje film fik jeg om
sider Nolan til at indspille i New
York, og det mener jeg er den
helt rette by til at illudere Gotham
City. Vi indspillede blandt andet en
scene, hvor 700 lejesoldater kæmper
mod 700 politifolk på Wall Street om
kring urolighederne der, og jeg er positivt
overrasket over, at vi ikke blev stoppet af
det rigtige politi. I den første film så vi
Batmobilen, i den næste Batmotorcyk
len, og Nolan har hele tiden sagt, at han
ikke ville have en Batcopter, men nu har
han – og vi andre – alligevel taget udfor
dringen op”, afslører Nathan Crowley.
Batcopteren blev transporteret rundt på
en lang kranarm og vakte en del opmærksom
hed i byen.
Men hvad sker der egentlig i hovedet på
en production designer, når man arbejder med et
budget på 10 til 15 mio. dollars. I Danmark har man to
mio. kr., hvis man er heldig.
”Man får lyst til at lave en film med et lille budget
bagefter. Jo flere mennesker du skal deale med, jo mere
skal du bruge ressourcer på at holde styr på din tid. Det er
vigtigt at være bevidst om, præcis hvad du vil. Alle på et
filmhold vil hele tiden have svar på alt muligt. Samtidig skal
du have et øje på, at hele apparatet bevæger sig fremad.
Det vigtigste er forberedelsestiden, som du sjældent får nok
af. Nolan forstår heldigvis værdien af lang forberedelsestid,
og hvad man kan spare i det lange løb. Men sådan er det
ikke med alle instruktører og producenter i Hollywood”,
siger Crowley.

Små ting bliver store på lærredet
Den britiske production designer Sarah Greenwood har flere
gange arbejdet sammen med instruktøren Joe Wright 
– første gang på ”Stolthed og fordom”.
”Det interessante ved Jane Austen-filmatiseringerne er
at genskabe en historisk periode, men det skal være med
øje for at beskrive følelserne i historien, samtidig med at
kulisserne skal være realistiske. Vi arbejder derfor meget
med at bygge lokaliteter, hvor Joe Wright kan bevæge sig
360 grader rundt sammen med skuespillerne og dermed
få bedre plads til at improvisere. Vi arbejder også ud fra
den præmis, at det er ligegyldigt om en location skal ses i
få sekunder på lærredet eller i mange minutter. Al sceno
grafi bliver en del af filmens samlede udtryk. Selv de små
detaljer skal være i orden, og derfor er der også håndsyede
uniformer helt ned til sidste soldat i filmen. Vi arbejder på
samme måde med rekvisitter, som vi altid forsøger at skaffe
fra antikvariater, så tæt på de ægte som muligt. Man skal
huske på, at selv små ting bliver store på et biograflærred”,
fortæller Sarah Greenwood.
Et godt eksempel er åbningsscenen i ”Stolthed og for
dom”, hvor man ser søskendeflokken af forventningsfulde
piger, der springer rundt og glæder sig til mandligt besøg.
Keira Knightley, Carey Mulligan, Rosamund Pike og de
andre skuespillere boede i kulisserne i fire dage, før scenen
skulle optages, så de blev naturligt vant til at bevæge sig
rundt i dem.
På stranden i Dunkirk
Under indspilningerne af ”Soning” kom Greenwood og hen
des medarbejderstab på lidt af en styrkeprøve i et fag, hvor
der ellers er nok af udfordringer. De skulle genskabe en sur
realistisk krigsscene på stranden i Dunkirk i Frankrig under

Første Verdenskrig, hvor James McAvoy som hovedperso
nen ser fronten for første gang. Joe Wright valgte at ind
spille den fem minutter lange scene i ét hug på en strand,
der var fyldt med statister (lokale stålindustriarbejdere) og
dekorationer, som for eksempel en stor karrusel, udbrændte
biler og et skib, der var skyllet på stranden.
”Vi brugte naturligvis billeder fra krigen, som vi lænede
os op ad, og vi talte med nogle få krigsveteraner. Militær
kostumer skal være korrekte, med mindre der er en kunstne
risk grund til, at de ikke skal. Vi forberedte os på den scene
i to uger, og det blev ikke lettere af, at tidevandet kom hver
tolvte time, så vi hele tiden skulle pakke vores ting op og
ned”, fortæller Greenwood.
Idéen om at lave scenen som ét langt ubrudt skud med
steadicam kom ret sent fra Joe Wright. Som en blanding
af en kreativ beslutning og en mulighed for at spare tid og
penge og undgå et uvejr, der var på vej i horisonten.
”Statisterne var bemærkelsesværdigt gode, for kiggede
bare én af dem ind i kameraet undervejs, kunne man ikke
bruge hele scenen. Vores steadicam-operatør magtede at
gennemføre scenen tre og en halv gang, før han nærmest
kollapsede midt på stranden. Det var meget strabadserende
at bære kameraet rundt i sandet, ind og ud og op og ned.
På det tidspunkt vidste vi ikke helt, om vi havde fået noget
godt i kassen, men vi kunne dog se, at lyset på selve dagen
var helt fantastisk. Vi har fået en del kritik for, at vi ville
blære os med den scene. Men vi gjorde det faktisk af en
pragmatisk grund”.
I bakspejlet er det da også lige netop den scene, man
husker fra ”Soning”.
Rod på Sherlock Holmes
Greenwood har også arbejdet for Guy Ritchie på begge
Sherlock Holmes-film. Her er budgetterne meget større og
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Ritchie er en udpræget ”skyd først og spørg bagefter-type”.
”Faktisk hørte jeg sjovt nok filmen pitchet som ”Sher
lock Holmes a la Guy Ritchie”, allerede før han kom med
ombord. Generelt siger han bare ”just do it, I don’t need
to know all this”, men han går dog meget op i, hvordan
London så ud i den viktorianske tidsalder, og det er jo
for at sikre tidsbilledet, at jeg kom med”, vurderer Sarah
Greenwood.
Hun har ikke noget imod at lave en tredje film, hvis hun
får mere forberedelsestid. Film nummer to var alt for rodet
planlagt, og det hele skulle gå for hurtigt efter hendes
smag. Hun fik 14 uger, men vil kræve omkring 22 uger, hvis
hun skal gøre det igen.
”Vi kunne efter den første films succes mærke, at kravene
fra USA om spektakulære scener blev vildere. Budgettet var
da også større end på den første film. Problemerne opstod
for alvor, da et viste sig, at de, mens vi skød de første dele
af filmen, hele tiden skrev manuskriptet om. Det betød, at
elementer i scener, vi allerede havde indspillet, pludselig
ingen betydning havde mere eller blev tillagt en større
betydning senere i filmen, og det var frustrerende. For
eksempel er der i den færdige udgave af filmen ikke rigtigt
nogen pointe i, at Baker Street 221 B på et tidspunkt er en
slags jungle, hvor Sherlock eksperimenter med at gøre sig
selv usynlig. Men det var ikke noget, jeg kunne gøre noget
ved”, siger Sarah Greenwood og understreger dermed
vigtigheden af, at production designeren er med i hele
processen.

Portrætter af Nathan Crowley: Udlånt af Nathan Crowley - Portræt af Sarah Greenwood: Udlånt af Sarah Greenwood
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Fotos og tegninger fra ”Soning” udlånt af Sarah Greenwood

FEM SPØGSMÅL TIL CROWLEY
Sceneliv mødte Nathan Crowley i København. Han er
født i England i 1966, men bor og arbejder i New York
og Hollywood.

Sarah Greenwood
Anna Karenina, 2012
Sherlock Holmes 2, 2011
Sherlock Holmes, 2009
Soning, 2007
Stolthed og fordom, 2005

Er det rigtigt, at det bedste production design er det,
man ikke ser?
Ja. Jeg vil ikke blære mig. Det hjælper ikke historien.
Selv i en blockbuster, hvor production design kan
betyde mere end i en socialrealistisk film, skal du be
stemme dig for, hvor langt du kan tillade dig at gå, så
historien stadig driver filmen fremad og dit udtryk ikke
kommer i vejen. Det sker desværre ikke i alle film.
Hvor meget skal der fysisk være bygget op i scenografien, og hvor meget kan man bruge computereffekter?
Du skal helst ikke have mere end 50 procent compu
terskabte billeder, før det tipper den forkerte vej, og
filmen kan risikere at virke kunstig. Du skal generelt
have nok tekstur i billedet i form af fysiske locations og
kulisser til, at du viser vejen med dem. Batman-filmene
er omtrent 80 procent ”rigtige”.
Hvordan er den tredje Batman-film anderledes?
Jeg vil sige, at det har handlet om at kombinere de to
første film og på den måde lave en ny film. De er alle
meget forskellige, så for mig er det ikke en trilogi, selv
om de især med den kommende film bliver markedsført
sådan.

Nathan Crowley
The Dark Knight Rises, 2012
John Carter, 2012
The Dark Knight, 2008
The Prestige, 2006
Batman Begins, 2005

Hvordan har jobbet ændret sig?
Teknikken har ændret sig, og du har flere værktøjer, så
du skal nok vide en smule mere nu, Men god design er
det samme for 100 år siden til i dag. Ændringerne kan
sammenlignes med, da man gik fra sort/hvid-film til
technicolor.
Hvad vil du fremhæve fra de senere år?
Jack Fisk på en film som ”There Will Be Blood” var
fænomenal. Den tyske film ”De andres liv” har godt pro
duction design, men også Lars von Triers ”Melancholia”
var endog meget sofistikeret. Det vil være mærkeligt,
hvis ikke det arbejde bliver anerkendt i USA.
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NYE VINDE OVER
TEATERMUSEUM
Teatermuseet i Hofteatret har 100 års jubilæum og er med en ny chef og nye planer for
fremtiden klar til det næste århundrede med formidling af Københavns og hele landets
teaterhistorie. Den højborgerlige teaterkultur skal gøres mere folkelig.

Af Jacob Wendt Jensen Foto: Henning Hjorth og Mats Bäcker

I sommeren 2010 holdt Teatermuseet i Hofteatret
tæt på Christiansborg lukket i fire måneder. Institutionen
skulle redefineres, og der skulle en ny ledelse til. Siden den
nye direktørs tiltrædelse i efteråret 2010 har det lille teater‑
museum så været igennem en omfattende reorganisering,
der har medført, at en del af samlingerne, som kræver
ekstraordinært gode bevaringsforhold, er blevet overgivet til
statslige institutioner som for eksempel Nationalmuseet.
Sceneliv mødte direktør Peter Christensen Teilmann i en
fredet bygning, hvor det er forbudt at slå et enkelt nyt søm
i, men hvor det heldigvis ikke er forbudt at tænke nyt. Be
søgstallet i Hofteatret er da også allerede steget 10 procent
fra 2009 til 2011, mens besøget på museets hjemmeside er
fordoblet på et år.
Ubrugte nicher og afkroge
Både små og store kulturinstitutioner er under pres, og
sådan er virkeligheden også for Teatermuseet.
”I et lille budget kan usikkerhedsfaktorer ryste det hele
på en anden måde end i de store institutioner. Derfor er det
godt, at vi har fået stabiliseret økonomien og har fået friere
hænder til at gøre det, som vi synes er bedst for stedet.
Som et lille museum har vi haft problemer med plads, når
det gælder opbevaring og udstilling af vores samlinger. Det
forstærkes yderligere af, at museet ligger i en teaterbygning,
og af at selve Hofteatrets smukke historiske interiør for så
vidt er vores vigtigste museumsgenstande overhovedet. I
fremtiden vil vi fokusere på at få den fredede bygning mere
i spil. Mange nicher og afkroge har ligget ubrugte hen. At
bygningen er fredet betyder jo i princippet, at vi ikke må slå
et søm i. Men man kan gøre meget med lys og lyd alene”,
siger Peter Christensen Theilmann.
I øjeblikket har museet ti ansatte, hvoraf hovedparten
er på deltid. Den anden del af arbejdsugen er de typisk på
andre museer eller teatre.

”Vi er historisk set inkarnationen af højborgerlig teaterkultur i København. Det er fint nok,
men vi vil også gerne på forskellig vis være et specialmuseum for teaterkultur fra hele
landet”, lyder det fra Teatermuseets direktør.

Levende brevveksling
Teatermuseet i Hofteatret har som de fleste andre opdaget,
at det er blevet sværere at skaffe store fondsbevillinger, så
man er gået delvist væk fra at lave meget store særudstil
linger.
”Vi forsøger at bygge et nyt mønster op med små udstil
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linger, nogle gange med kun en enkelt genstand. Hvis der
er en god historie i genstanden, kan det være ligeså spæn
dende en oplevelse som en større udstilling. Vi vil gerne
sætte det aktuelle i perspektiv af det historiske og omvendt,
ligesom vi vil vise, at teaterkulturen hænger sammen med
samfundet uden for teatermiljøet – ikke bare i København,
men i hele Danmark. Det gjorde det for hundrede år siden
og det gør det i dag”, siger Teilmann.
Et af de aktuelle eksempler er en udstilling baseret på
en brevveksling mellem far og søn Bauer, som foregår under
treårskrigen i midten af 1800-tallet – den måske blodigste
krig i dansk militærhistorie. Far er kongelig skuespiller og
sønnen er ved fronten. Det er beretninger fra København
om Oehlenschläger og sladder fra teatrene i byen og skil
dringen af koleraen, der hærger gaderne. Sønnen skriver
hjem om de frygtelige krigshandlinger.
Kukkasser og totalteater
Hofteatret har som eneste bygning på området omkring
Christiansborg overlevet alle tre Christiansborg-brande og
kan således dateres tilbage til 1767. Den store publikums
trappe er lidt slidt, og der er planer om en renovering. Men
der er sørget for stemning i vinduesudhængene.
”Vi har lavet to fuglekasser, der er et beskedent forsøg
på at anskueliggøre kukkassebegrebet i teatret. Den ene er
med en lydcollage baseret på en ung H. C. Andersens ind
tryk af det overvældende møde med storbyen København.
Andersen gik på balletskole på Hofteatret med Johanne
Luise Heiberg og Grevinde Danner. Han kom dog ikke
langt med planerne og stoppede efter den første forestil
ling”, fortæller Teilmann.
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UDSTILLINGER PÅ VEJ
Hofteatret var fra 1760’erne og i årtier frem det eneste
betydende teater i København ud over Det Kongelige Teater.
Siden 1922 har Teatermuseet haft til huse i Hofteatret, som
i dag bruges til mange forskellige kunstneriske og kulturelle
formål.
Nogle af museets kommende initiativer bliver:
• En udstilling om Struensee i samarbejde med Museum
Celle, Tyskland. Struensees skæbne er knyttet til Hofteatrets historie, da det var her han var til maskerade og blev
anholdt sammen med Hofteatrets direktør og bagefter sat
på hjul og stejle på Fælleden.
• Nye lydfortællinger under titlen ”Langt ude teaterhistorier”
skrevet af forfatteren Boris Boll-Johansen og produceret
af Bossy Bo fra de tidligere Østkyst Hustlers. Lydfortællingerne handler om blandt andre Johanne Luise Heiberg, H.
C. Andersen og andre, som har færdedes i Hofteatret.
• I 2013 er der planer om sammen med Politimuseet at lave
en fælles udstilling eller aktivitet omkring happenings.
Politimuseet ligger inde med politidokumentarisk materiale
om happenings og Teatermuseet har en del teaterhistorisk
materiale. De to ting kan belyse hinanden på en ny måde.

I den anden kukkasse kan man også høre en fortolkning af Osvald
Helmuths tekst fra Holbergs ”Jeppe på bjerget” læst op af en syv-årige
pige. Og i februar åbnede en særudstilling med værker af den tidli
gere scenograf Claus Rostrup, der stod for Gladsaxe Teaters banebry
dende totalteater-version af Holbergs ”Niels Klim”.
Museum for hele landet
Museet er i det hele taget fyldt med historiske landemærker. I teater
logen hvor Grevinde Danner sad i sin tid, kan man tage plads og høre
et DR radio-drama om hende. En Ipad lokker selv gymnasieelever til. I
det hele taget satser man på mere ny teknologi og touch-screens.
”Vi vil gerne nå ud til et bredere publikum. Måske har børne
børnene set et trylleshow her i vinterferien og så fortæller de deres
bedsteforældre, at det er et fantastisk sted. Eller nogen har set Anders
Lund Madsens talkshow optaget i vores lokaler og vil se nærmere på
stedet en anden dag. Vi er historisk set inkarnationen af højborgerlig
teaterkultur i København. Det er fint nok, men vi vil også gerne på
forskellig vis være et specialmuseum for teaterkultur fra hele landet”,
siger Teilmann og tilføjer:
”Folk skal komme herind på flere forskellige måder. For eksempel
har vi haft et samarbejde med et kursus på Folkeuniversitetet, hvor
130 mennesker hver tirsdag har hørt foredrag her hos os, ”Kongelige
elskerinder”. Når de køber kurset, så køber de samtidig retten til at
besøge vores museum i forbindelse med afviklingen af kurset. Et andet
eksempel er en mulig aftale med en rejsearrangør fra Jylland, der
kører folk i busser over til Cirkusrevyen – og de kommer så herind på
vej derud og får et foredrag om revyhistorien og en teatermuseumsøl.
Noget der kan sætte Osvald Helmuth i forbindelse med det, vi ser i
dag, og som de ellers ikke ville høre noget om”, slutter Teilmann.

DIREKTØREN
Peter Christensen Teilmann har
udgivet bogen ” Kulturliv, institutioner, praksis og formidling”, der
bygger på erfaringer fra de sidste
f emten års arbejde i kulturlivet som
foredragsholder og leder af faget
Kulturformidling på Københavns
Universitet.
Han har også været teateranmelder
for Information og undervist i dansk
litteratur på Aarhus Universitet,
ligesom der en overgang stod gymnasielærer på visitk ortet.
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VIL DU
VIDERE?
HUSK FILMSEMINAR I JUNI
SÅ ER DET IGEN TID TIL FILMSEMINAR PÅ FILMHØJSKOLEN I EBELTOFT
– ET FORUM HVOR SKUESPILLERE, INSTRUKTØRER OG ANDRE FILMFOLK
SAMMEN ARBEJDER MED FILMMEDIET.
FORMÅLET ER AT STYRKE SAMARBEJDET OG AT SKÆRPE SKUESPILLERENS PARATHED OVER FOR FILMMEDIET.
TID:
PRIS:

DEN 14.-23. JUNI.
1.800 KR.

LÆS MERE I NÆSTE NUMMER AF SCENELIV OG PÅ HJEMMESIDEN.

STATENS TEATERSKOLE
EFTERUDDANNELSEN

PROGRAM
2012
The Days på Island, Monsters
of Reality, Filmskuespil, Dubbing,
Real Life metode workshop, Kurser
med Kirstie Simson, Michael Platt
og Lene Kobbernagel, seminar på
SWOP-festivalen, Global Emotional
Dialogue, Expanding Territories –
stort internationalt symposium i
Oslo med 4 workshops.

Find Efteruddannelsens program for 2012 på
www.teaterskolen-efteruddannelsen.dk

Tag en
kompetencegivende
diplomuddannelse
på deltid - sammen
med andre fra det
kunstneriske
område.

KUNST
OG
KULTUR
LEDER
KUNST
OG
KULTUR
FORMIDLER
2.0
Ansøgningsfrist
1. juni 2012
Scenekunstens
Ansøgning
/ info.
Udviklingscenter
tlf. 5993 1009
kunstdiplom.dk

Scenekunstens
Udviklingscenter
v. Odsherred Teaterskole
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KURSER OG ARRANGEMENTER
CASTINGSEMINAR
Seminaret vil have fokus på den optimale casting
proces: Hvordan kan du som spiller præsentere
dig bedst, når du er til en casting. Hvad lægger en
caster vægt på? Hvad er instruktørens rolle i casting
situationen? Hvordan kan de forskellige parter bidrage
konstruktivt til en forbedring af castingens præmisser?
Disse og mange andre spørgsmål vil blive præsenteret for
et indbudt panel at skuespillere, castere og filminstruktører.
Sted:

Oplyses senere på hjemmesiden
og i nyhedsbrev.
Tid:
torsdag den 19. april kl. 14.00-17.30 efterfulgt
af en fyraftensøl.
Tilmeldingsfrist: søndag den 1. april til Julie Karmark Jensen:
industry@cphpix.dk
Pris:
100 kr.
Seminaret afholdes i samarbejde med CPH PIX og henvender
sig til skuespillere, filminstruktører og castere.

DUBBINGKURSUS I ODENSE
På kurset vil du blive introduceret til dubbing som hånd
værk. Du vil få kendskab og lejlighed til at prøve den basale
arbejdsgang og opleve processen ”hands-on”. Du vil blive
præsenteret for de fornødne værktøjer, og du vil få til op
gave at indspille og huske roller med forskellige stemmer.
Kurset forløber over en hel dag, hvor du kommer bag
mikrofonen af flere omgange og prøver kræfter med roller af
forskellig karakter under kyndig instruktion. Du observerer
dine medkursister og har gennem forløbet derfor tid til og
mulighed for at reflektere over egen præstation, inden du
skal “i ilden” igen.
Din dubbing bliver naturligvis indspillet, så du senere
kan få stemmeprøver af dine roller.
Forudsætninger: Du skal først og fremmest have en god
stemme, gode læseegenskaber, og musikalitet. Du skal også
beherske sproget, og have god diktion, samt ”fingerspitzge
fühl” for skuespillets nuancer, da man som dubber ikke har
mulighed for at bruge sin krop eller mimik til at understrege
sin karakter. Du skal også kunne multitaske, da replikkerne

indlæses simultant med afspilning af originallyden.
Instruktør: Laurits Laursen. 1995-1999 Uddannet tonemester
ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. 1999-2001 Tone
mester, Det Kgl. Teater. 2001-2002 Instruktør/tonemester,
Camp David. 2002-2006 Instruktør/tonemester, Dubberman.
2006-2007 Creative Technical Supervisor, Sun studio (SDI).
Fra 2007partner i Audio Resort (instruktør/tonemester).
Produktioner til tv, dvd og biograf, senest ”Cowboy, Indianer
& Hest - The Movie”.
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Tilmeldingsfrist:
Pris:

den 22. og 23. maj
kl. 10.00-18.00
Odense Teater
onsdag den 25. april via
DSF’s hjemmeside
500 kr.
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HUSK ÅBEN TORSDAG!
Dansk Skuespillerforbund holder en række Åben Torsdagarrangementer om forskellige emner. I foråret sættes bl.a.
fokus på projekter, og hvordan man skaffer penge til dem.
Der er gratis adgang for medlemmer med morgen
træningskort (200 kr.). Ellers koster det 50 kr. pr. gang, som
betales ved indgangen.
De næste to arrangementer er:
Fundraising til kreative projekter
med Maiken Ingvordsen
Kom og få tips og gode råd fra Maiken Ingvordsen, der er
professionel fundraiser både i forhold til traditionel fundrai
sing, men også i forhold til andre spændende måder at fi
nansiere dine projekter på, f.eks. crowdfunding, co-branding
og partnerskaber, donationer og meget mere. Der er masser
af måder, du kan arbejde aktivt med at få dine projekter til
at løbe rundt og give overskud.
Maiken Ingvordsen ejer produktions- og reklamebureauet
”So What Copenhagen”, der tilbyder produkter og ydelser
til markedsføring og branding af kunstnere og kreative
virksomheder. Maiken har skrevet den anmelderroste
fagbog ”Fundraising til kreative projekter og kunsten at
sælge sig selv”.

RUNDE FØDSELSDAGE
Merete Byrial	

50 år	

7. 	marts

Paul Frederiksen	

50 år	 11. 	marts

Niels Ellegaard	

50 år	 12. 	marts

Vibeke Ankjær	

50 år	 15. 	marts

Angelina Yoann Deidre Watson	 50 år	 18. 	marts
Marion Reuter	

50 år	 24. 	marts

Thorkild Demuth

85 år	 28. 	marts

Jan Elle	

60 år	

1. 	april

Jarl Forsman	

60 år	

6. 	april

Dorthe Hansen Carlsen	

50 år	

6. 	april

Vivian Nielsen	

50 år	

7. 	april

Susanne Saysette	

60 år	 11. 	april

Jan Troels Foss	

60 år	

Karin Kaad	

60 år	 19. 	april

Finn Nielsen	

75 år	 21. 	april

Bo Madvig	

50 år	 21. 	april

17. 	april

Tid: torsdag den 8. marts kl. 9-11 i forbundet.
En guidet tur til tilskudsjunglen
med Kirsten Sylvest og Erling Larsen
Ønsker du at kunne orientere dig bedre i det danske kunst
støttesystem og finde ud af, hvilken pulje, der passer til
netop dit projekt, så mød op og hør to eksperter fortælle om
dine muligheder for at opnå støtte.
Konsulent Kirsten Sylvest, Kunstfonden, og Erling Larsen,
Sceneprojekt, vil introducere støttesystemet under Kunst
rådets scenekunstudvalg. De forskellige relevante puljer
gennemgås, ligesom der vil være mulighed for at stille
spørgsmål til oplægsholderne.
Tid: torsdag den 22. marts kl. 9-12 i forbundet

Få papir på, at du er god til
at læse korrektur
Danske Sprogseminarer tilbyder nu også – ud over vores
traditionelle kurser – en række 5-dages uddannelsesforløb,
der afsluttes med eksamen. Vælg mellem dansk korrekturlæsning, engelsk korrekturlæsning, skriftlig kommunikation
og webkommunikation.

3888 0912 · info@sprogseminar.dk
sprogseminar.dk · facebook.com/sprognetvaerket

BERLINER LEJLIGHED
Udlejes: Lys 4. sals lejlighed på 50 m2, lige midt i
centrum af Kreuzberg 36.
Indeholder: 2 vær, spisek økken, karbad, vaskemaskine og internet.
Udlejes billigt i kortere eller længere perioder.
Henvendelse: Rasmus Munch
munch.rasmus@gmail.com

Forbered
dig
til en af vo
re
uddannel s
se
med et rele r
kursus. Læ vant
s mer
hjemmesid e på
en.

Skan og se en
komplet liste over
alle kurser.
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STUIKDRIINEG
FORS

2012

Med en Studieforsikring hos RUNA
er du sikret til lav pris
Flere fordele:

Studieforsikringen omfatter:
• Indboforsikring - 50% rabat
• Rejseforsikring Verden - 50% rabat
• Ulykkesforsikring - 25% rabat

• Har du en Studieforsikring hos os, kan du få 25%
studierabat på Bil-, Motorcykel- og Knallertforsikring
• Spar 8% ved at betale én gang om året

Studieforsikringen koster mellem 376 og 501 kr. pr. kvartal (indeks 2012) alt efter, hvor i landet du bor.

RUNA FORSIKRING A/S

www.runa.dk · Tlf.: 3332 2200

Studieannonce_2012_170x270_SECENELIV.indd 1

06-02-2012 15:15:58
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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: 23. MARTS
BARSEL OG HVAD SÅ?
Mange scenekunsterne frygter de jobmæssige konsekvenser, som en
barselsorlov kan have.
Er der overhovedet nogen i branchen, der kan huske mig, når jeg skal
tilbage? Kan jeg fysisk klare det samme som før? Og hvordan hænger
en karriere som scenekunstner sammen med at have små børn? Det er
nogle af de spørgsmål, der kan trænge sig på.
Sceneliv har i næste nummer talt med to kvindelige scenekunstnere om
deres oplevelse af den pause i karrieren, som det giver at få børn.

Godt det samme!
En af mine mest slidte bøger er Benny Andersens samlede
digte. Jeg bruger de digte i mange sammenhænge, fordi de
ofte rammer mig, rammer noget ind, eller rammer plet.
Et af digtene benyttede jeg mig af ved nogle af mine
venners bryllup. Det hedder ”Ansigtet ved Ansigtet”. Det
handler naturligvis om kærlighed. Men den handler også om
bevarelsen af det blivende og troen på det altid-eksisterende
uanset forandring. Nogle udvalgte linjer:
Der er meget jeg kan forestille mig anderledes
En anderledes sommer i Danmark
Anderledes priser på bøger og øl
En anderledes regering
Måske rødhåret (…)
Alt kan jeg forestille mig anderledes
Eller om ikke ligefrem alt
Så kan jeg dog forestille mig
At jeg kan forestille mig alt anderledes
Alt
Undtagen dit ansigt (…)
Måske nok lidt tykkere eller tyndere
Men ikke dine øjne i et andet ansigt (…)
Men ikke det ved dit ansigt
Som gør at det er dit ansigt (…)
Ansigtet ved dit ansigt (…)
Det er det forfærdelige ved det
Godt det samme!
Dansk Skuespillerforbund forandres lige om lidt. I hvert fald
ansigtet, som Benny Andersen skriver om. I juni flytter vi
fra Sankt Knuds Vej til Tagensvej på Nørrebro. Til større,
lysere lokaler. Ganske vist i en anden bydel – en bydel
under forandring – men samtidig et sted, hvor der er plads,
og hvor vi kommer til at bo side om side med andre krea
tive erhverv.
Målet har været at finde et sted, som ligger i København,

og som alle kan komme hurtigt til med cykel eller bus. Vi
ønsker fortsat et hus, hvor man som medlem har lyst til at
komme forbi – og ind. Måske for at aflevere en kontrakt,
tage et kursus, deltage i en masterclass, blot for at læse
dagens avis, benytte en computer eller bare være...
Og der bliver masser af grunde til at lægge vejen forbi
DSF efter sommerferien. Vi sætter vores nye store efterud
dannelsesindsats i gang, så huset vil summe af daglige
aktiviteter. Der bliver flere og bedre prøvefaciliteter – både
små og store. Og i det hele taget er det vores ambition, at
forbundshuset med de nye og bedre lokaler kan blive et
endnu mere konkret samlingspunkt for medlemmerne. Og
ikke kun fagligt, der bliver også plads til sociale netværk og
samlinger. Dertil kommer, at der i det nye hus bliver bedre
lokaler for medarbejderne.
Det kan selvfølgelig være forbundet med en vis frygt
at forlade det velkendte, gamle hus og flytte over i noget,
man ikke ved nøjagtig, hvordan bliver. Men det er jo blot
rammer. Som vi talte om på sidste års generalforsamling:
Uanset et ønske om at følge med tiden, og udvise rettidig
omhu – og udvise forståelse for arbejdsgiveres krav og øn
sker – er Dansk Skuespillerforbund fortsat fagforeningen for
skuespillere, sangere og dansere. Den fagforening, der skal
varetage sine medlemmers interesser, gøre deres værdi for
samfundet synlig, og kæmpe for rettigheder, løn og arbejds
vilkår. Politisk uafhængig og som sin fornemmeste opgave
at kæmpe for medlemmernes tarv.
Så når det så er sagt, kan jeg godt forestille mig meget
anderledes. Jeg kan godt forestille mig Dansk Skuespiller
forbund et anderledes sted med nye rammer for nye
initiativer. Og det bliver hjertet og sjælen i forbundet ikke
anderledes af. Godt det samme!

Katja Holm,
formand for Dansk Skuespillerforbund
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