
EN TILLIDSPOST TIL LÅNS
Ligesom de fleste job i branchen er 
også posten som tillidsrepræsentant 
ofte midlertidig. Det giver en række 
udfordringer. Mød tre, der har prøvet 
kræfter med opgaven.

FRYGT FOR HANDELSAFTALE
Kulturlivet frygter, at en ny frihan-
delsaftale mellem USA og EU vil få 
konsekvenser for bl.a. den euro  -
pæ iske kulturstøtte, hvis kulturen 
bliver  omfattet.

VÆK FRA REGNEARKET
Et nyt netværk af kunstnere, top-
ledere og forskere vil bruge kunsten 
til at vise samfundet vejen væk fra 
 ”regnearks-retorikken” i et forsøg på 
at løse samfundets problemer.
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FORSIDEFOTO: Skuespillerne Jesper Lohmann og 
Jesper Asholt fotograferet af Jeppe Bjørn Vejlø.
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NÅR TILLIDSPOSTEN ER MIDLERTIDIG
At være tillidsrepræsentant i teater- og filmbranchen 

er anderledes end i næsten alle andre brancher, fordi 

langt de fleste bare har tillidsposten til låns, mens 

forestillingen eller optagelsen foregår. Mød tre, der har 

prøvet kræfter rollen.

MANGE VEJE TIL PENSIONS-RÅD
Du kan få råd og vejledning om DSF’s nye pensions-

ordning på lige den måde, det passer dig – også ved 

computeren hjemme i stuen.

BEKYMRING FOR HANDELSAFTALE
Kulturlivet frygter, at en ny frihandelsaftale mellem EU 

og USA kan få alvorlige konsekvenser for det europæi-

ske kulturliv, hvis området bliver omfattet af aftalen.

BAND OF BROTHERS I FRONTLINJEN
Jesper og Jesper. Lohmann og Asholt. Vidt forskellige 

af udseende og personlighed. Alligevel er det blevet til 

et efterhånden langt og tæt makkerskab. Mød dem i 

den første af fire artikler om makkerskaber i branchen.

MED VERDEN SOM ARBEJDSPLADS
For nogle operasangere ligger en del af arbejdsåret 

uden for Danmarks grænser. Det betyder både udfor-

dringer, mærkelige oplevelser og stor inspiration. Tre 

sangere fortæller om de globale udfordringer.

UD HVOR VI IKKE KAN BUNDE
Netværket SACRE vil bruge kunsten til at gøre op 

med dominerende værdier som vækst og materialisme 

– i et forsøg på at løse samfundets problemer.

#06 2014
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Af Pia Møller Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk

På de fleste produktioner i teater-, film- og 
tv-branchen er rollen som tillidsrepræsentant skruet markant 
anderledes sammen end på det øvrige arbejdsmarked. På 
freelancearbejdspladser har du kun funktionen, så længe dit 
engagement varer – oftest i ganske få måneder. Så venter 
en ny forestilling, med nye medvirkende – og en ny 
tillidsrepræsentant. Som de fleste ansættelser i branchen er 
også rollen som tillidsmand derfor tidsbegrænset for mange.

Som midlertidig tillidsrepræsentant får man typisk heller 
ikke forkromede kurser i, hvordan rollen udfyldes, og man 
må ofte klare sig med snusfornuft, mavefornemmelse og 
gode argumenter. Og selvfølgelig med sit forbund i ryggen. 

Sceneliv har spurgt tre medlemmer, hvordan de selv har 
oplevet rollen som freelance-tillidsrepræsentant.

GERARD BIDSTRUP, tillidsrepræsentant på 
“Skatteøen”, Folketeatret 2010
Når man mødes ved prøvestart og skal vælge 
en repræsentant, så er der altid nogle, der 
altid er mere oplagte end andre. Min rapkæf-
tethed kommer mig nok til gode der. Og så 

er jeg gammel håndværker og er på den måde opflasket med, 
at sådan noget som faglig interesse for arbejdsforhold og sik-
kerhed er vigtigt. Og det er jo vigtige elementer i den post.

Det kan være en udfordring, at man ikke har lyst til at 
brænde sine egne broer i forhold til at få arbejde i fremti-
den. Og på den måde kan det nok være en fordel at have 
været i branchen i nogle år. Så tør man måske bedre tage 
nogle konfrontationer med ledelsen. Selv om jeg egentlig 
synes, at en del af de unge er ret modige, så er mange af 
dem jo stadig i gang med at bide sig fast i branchen.

Der er meget forskel på, hvilken forestilling, du er på. På 
”Skatteøen” blev det ret dramatisk, og selvfølgelig risikerer 
man noget, når man som tillidsmand skal tage sig af tinge-
ne. Men man har jo også selv en grænse, hvor det bliver for 
meget. Jeg har lige været med i Rio Roses seneste forestil-
ling, og her er talsmandsrollen jo helt anderledes, fordi det 
er så småt – der klarer man det meget mere indbyrdes.

Jeg synes roligt, man kan sige ja til at være tillidsre-
præsentant. Der ligger jo det i det, at man taler på flokkens 
vegne og at man står sammen. Man ved også, at man altid 
har forbundet i ryggen. Hvis der er noget, man er i tvivl 
om, kan man altid søge råd hos sit forbund – fuldstændig 
ligesom man gør det med kontrakter og andre ting. På den 
måde er det ikke en farlig post at bestride.

SIGRID HUSJORD, tillidsrepræsentant på 
“Media Machine”, danskdansk på Østre 
Gasværk Teater 2012
Det var sådan lidt specielt på Media 
 Machine, fordi flere af de andre var teater-
ledere eller havde andre grunde til ikke at 

kunne eller ville, og så sagde jeg ja til det. 
Jeg havde ikke prøvet det før, og jeg tror egentlig ikke, 

at jeg overhovedet var klar over, hvad det indebar – og 
 måske er jeg det stadigvæk ikke. Jeg satte mig ikke særligt 
ind i noget, men tænkte vel bare, at hvis der opstod proble-
mer, så måtte jeg tage den derfra.

Her bagefter kan jeg godt være i tvivl om, at der måske 
var nogle ting, jeg skulle have været mere inde over. Det var 
jo på en måde lidt dramatisk, fordi vi skulle skifte en skue-
spiller ud meget sent i forløbet, og i den situation skulle jeg 

TILLIDSREPRÆSENTANT 

FOR EN STUND
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måske have gjort mere. Det var ikke noget, jeg tænkte over 
dengang – men mere noget, jeg tænker nu, når jeg kigger 
tilbage på det.

Det er en rolle, som jeg sagtens kunne finde på at sige 
ja til en anden gang. Men så håber jeg, at jeg vil gribe det 
anderledes an og sætte mig mere ind i ansvaret, og hvad 
der forventes af mig.

Jeg har egentlig ikke oplevet problemer med at finde 
tillidsrepræsentanter – jo, måske lige præcis på den her 
forestilling, men så tog jeg den jo selv.

DANIEL BEVENSEE, tillidsrepræsentant på 
“Besættelse”, Svalegangen 2010 og 2012 
I forbindelse med ”Besættelse” skete der det, 
at vi var nødt til at stoppe midt i en forestil-
ling, fordi nogle unge blandt publikum var så 
urolige – og ubehagelige – at det var urime-

ligt over for de medvirkende. Det var jo meget usædvanligt, 
og der var også en masse presse bagefter. Per Smedegaard, 
der er teaterleder, tog fat om sagen lige med det samme, 
sammen med den medvirkende, der havde været mest be-
rørt af det. Og det blev håndteret rigtig fint og hurtigt. Jeg 
gjorde selv det, at jeg kontaktede formand Katja Holm og 
forklarede hende, hvad der var sket.

Jeg havde prøvet rollen som tillidsrepræsentant tidligere, 
bl.a. som skuespillerrepræsentant på vores præsentations-
forestiling. Og jeg vil bestemt gerne tage den igen. Nogle 
gange har jeg oplevet, at det kan være svært at finde til-
lidsfolk, og der er da også nogle steder, hvor jeg ikke selv 
ville melde mig. 

Generelt tror jeg, at nogle afholder sig fra det, fordi det 

SKAL DU VÆRE 
TILLIDSREPRÆSEN TANT/TALSMAND?

• Start med at læse DSF’s tillidsmandspjece, som du 
finder på hjemmesiden skuespillerforbundet.dk - 
under Rådgivning/Tillidsfolk.

• Brug et kvarter på at læse den overenskomst, som 
produktionen er omfattet af, grundigt igennem.

• Husk, at din opgave er at tage dig af fælles anlig-
gender for gruppen af ansatte kunstnere. Det 
kan fx være prøvetider, eventuelle dispensationer, 
arbejdsforhold og sikkerhed. Den enkeltes lønfor-
handling og andre personlige forhold er ikke din 
opgave.

• Hvis du har en kollega, der har prøvet rollen som 
tillidsrepræsentant, så tal evt. med ham eller 
hende.

• Husk, at hvis du er det mindste i tvivl om noget, så 
kan du altid kontakte en af forbundets jurister på 
33 24 22 00. 
Eller formand Katja Holm på 26 14 41 18.

HVORNÅR SKAL DER VÆLGES 
EN TILLIDSREPRÆSENTANT?
På teatre med faste ensembler er der faste tillidsre-
præsentanter ligesom på det øvrige arbejdsmarked.

I en række af DSF’s overenskomster på den del 
af teaterområdet, hvor de medvirkende primært er 
freelancere, er det imidlertid også aftalt, at der skal 
vælges en tillidsrepræsentant i forbindelse med prø-
vestart. Typisk mødes alle medvirkende, når prøverne 
begynder og vælger en repræsentant. Det gælder fx 
overenskomsterne for TIO-området og Det København-
ske Teaterfællesskab.

DSF vil altid meget gerne have oplyst, hvem til-
lidsrepræsentanten er, så forbundet både kan infor-
mere og kontakte de midlertidige tillidsfolk, når det er 

relevant.
Selv om det ikke står i overenskomsten, at der 

skal vælges en egentlig tillidsrepræsentant, kan det 
være en god ide at udpege en talsmand, der fx står 
for kontakten til forbundet, hvis det bliver aktuelt. Det 
kunne være, hvis der opstår et kollektivt problem vedr. 
løn- og arbejdsvilkår.

På film- og tv-produktioner kan det være vanske-
ligt, fordi alle de medvirkende typisk ikke mødes. Det 
kan være en løsning, at en af de medvirkende fra 
starten tager et initiativ og skriver rundt til de øvrige, 
så man fx over mail kan aftale, hvem der er talsmand 
og har kontakt til forbundet på produktionen.

TILLIDSREPRÆSENTANT 

FOR EN STUND



6

I sidste halvdel af september og i løbet af 
oktober rejser PFA’s pensionsrådgivere rundt i landet til 
udvalgte teatre og tilbyder rådgivning til alle DSF-medlem-
mer i området. Har du ikke booket tid i forbindelse med 
disse dage, kan du sagtens få rådgivning fra PFA på 
andre måder.

Du kan fx vælge at sidde hjemme i din egen stue og 
gennemgå din pension sammen med en af PFA’s rådgi-
vere. Webrådgivning er en kombination af rådgivning i 
telefonen og et link, der giver dig adgang til rådgiverens 
skærm. Så kan rådgiveren vise muligheder og konsekven-
ser ved forskellige valg. Med webrådgivning kan du få 
rådgivning, hvor det passer dig – og typisk helt frem til kl. 
20.00. 

Du kan selvfølgelig også til enhver tid booke et person-
ligt rådgivningsmøde med PFA, hvor du sidder sammen 
med en rådgiver og gennemgår din pension.

DSF’s nye pensionsordning trådte i kraft 1. september. 
Alle medlemmer, der på dette tidspunkt indbetalte til 
pension, har fået et brev fra PFA med deres nye ordning. 
Medlemmer, der 1. september var ledige eller var i job, 
der ikke omfatter arbejdsgiverbetalt pension, vil få den 

nye ordning næste gang, de arbejder på en af DSF’s over-
enskomster med pension.

Uanset om du lige nu indbetaler til pension eller ej, op-
fordrer forbundet dig til at booke en samtale til personlig 
rådgivning.

”Under alle omstændigheder er det rigtig godt at få 
kigget sine pensioner igennem med nogle års mellemrum. 
Kunstneres arbejdsliv kan variere mere end så mange 
andres, og lige præcis derfor er det vigtigt løbende at 
forholde sig til, om ens opsparing og forsikringer passer til 
den livssituation, man har lige nu,” siger DSF-formand 
Katja Holm. 

FÅ PENSIONSRÅDGIVNING 
– UANSET HVOR DU ER
FOR AT DU FÅR DEN BEDST MULIGE LØSNING I DEN NYE PENSIONSORDNING PFA PLUS, ANBEFALER 
DSF, AT ALLE MEDLEMMER FÅR PERSONLIG RÅDGIVNING FRA PFA. MEN DET BEHØVER IKKE VÆRE 
BESVÆRLIGT – DET KAN FOREGÅ HJEMME I STUEN.

Du kan booke en rådgivningssamtale med PFA enten på 
de særlige rådgivningsdage, DSF og PFA tilbyder, eller på 
et helt andet tidspunkt. Du booker rådgivning på tlf. 39 
17 60 19. 
Du kan altid se de rådgivningsdage, DSF og PFA har 
aftalt, på skuespillerforbundet.dk. 
Klik på pensionsbanneret i toppen.

er en ekstra ting, man skal gøre, ud over prøverne. Man 
skal rende til møder og forholde sig til alle mulige andre 
ting end det, man skal på scenen. Der kan også være nogle 
praktiske ting, som børn og aflevering, der gør det svært. 
Måske er der også nogle, der tænker, at man får sådan en 
politimandsrolle og skal gå rundt med løftede pegefingre, og 
det vil de ikke.

Jeg tror også, at nogle er bange for konfrontationen – 
det kan jeg da selv være. Selv om der ofte slet ikke sker 
noget, så kan man jo ikke gå ind i det og regne med, at 
der ikke gør det. Men jeg synes ikke, man skal være bange 
for at gå i dialog med ledelsen om at finde løsninger. Alle 
vil jo gerne have problemerne løst, både ledelsen og de 
 medvirkende.

Mit bedste råd er, at man skal huske at bruge forbundet. 
Hvis du er bekymret for noget, så ring. Du skal tænke, at du 
er en del af en større maskine, og at du er der for at 
varetage dine kollegers interesser. Hvis jeg på et tidspunkt 
står over for en situation, hvor jeg er i tvivl om, hvad jeg 
skal gøre, vil jeg have forbundet i røret 24 timer i døgnet. 
Og jeg tror faktisk, det kan være en god ide at fortælle 
teaterchefen, at man er i kontakt med forbundet – bare helt 
udramatisk og stille og roligt fortælle, at ”jeg snakker lige 
med forbundet for at være sikker på, at jeg ikke gør noget 
forkert.” 

TRE HURTIGE TIL FORMANDEN
Hvorfor skal man vælge en tillidsrepræsentant/talsperson?
Det er vigtig både for de medvirkende og for ledelsen 
at have én person, de kan tale med, når det drejer sig 
om afvigelse af fx prøvetider og andet. Det er også 
vigtigt for den enkelte spiller, at vedkommende kan 
læne sig op af én, der taler på gruppens og fælles-
skabets vegne.

Hvad kan forbundet hjælpe med?
Forbundet kan altid rådgive, når det drejer sig om, 
hvad man må og ikke må på en forestilling, og hvad 
overenskomsten eksempelvis ikke skriver noget om. 
Men forbundet kan også vejlede i, hvad man gør, når 
man står i en konkret svær situation. Hvis der er tale 
om helt ekstreme konfliktsituationer, kan forbundet 
tage kontakt til ledelsen.

Hvad er dit bedste råd til tillidsfolkene?
Brug forbundet, og kast dig ellers ud i det. 
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OLE BORNEDALS TV-SERIE ”1864”, DER HAR PREMIERE PÅ DR1 SØNDAG DEN 12. OKTOBER, ER DEN 
DYRESTE DANSKE TV-PRODUKTION NOGEN SINDE. MEN HVOR MANGE, OG HVOR MEGET, SKAL DER EGENTLIG 
I SVING, NÅR MAN PRODUCERER EN SERIE I DEN STØRRELSESORDEN? HER BRINGER SCENELIV NOGLE AF 
TALLENE BAG DEN STORE HISTORISKE TV-PRODUKTION, SOM ER RESULTATET AF EN SÆRBEVILLING FRA 
KULTURMINISTERIET TIL DANMARKS RADIO I 2010. 

1864 I TAL

Kilde: Danm
arks Radio Foto: Per Arnesen/M

iso Film

-10 grader på koldeste optagedag

400 manussider
470 manusscener

117 optagedage

323 sets

36 locations
155 navngivne roller

2000 statister

700 specialfremstillede kostumer

532 VFX (visual effects) skud
40 grader på varmeste optagedag
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Af Ditte Nørgaard Goor

De optimistiske forventer, at frihandelsaftalen 
(TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
mellem USA og Europa vil betyde en BNP-gevinst på 
milliarder, flere millioner arbejdspladser og et stærkere 
samarbejde mellem USA og EU. På nuværende tidspunkt er 
den audiovisuelle sektor, der dækker over blandt andet tv 
og film, holdt uden for forhandlingerne. Men kulturen som 
helhed er ikke nødvendigvis fritaget, og det kan give 
problemer, når EU-landene i fremtiden vil støtte deres egen 
lokalkultur, fordi aftalen gør, at man ikke må forskelsbehand-
le. Det er i hvert fald den bekymring, der findes i det 
europæiske kulturliv.

Derfor inviterede fem nordiske kunstnerråd 1. september 
til en konference, som skulle sætte fokus på kulturens udfor-
dringer, hvis den bliver taget med i handelsaftalen.

SIKRING AF MANGFOLDIGHED
En af de helt store bekymringer er, hvordan man kan be-

skytte den nationale kultur og den kulturelle mangfoldighed 
i Europa. For hvis USA får fri adgang til markedet gennem 
handelsaftalen, så skal alle produkter fra EU og USA kon-
kurrere på lige fod. Det kan dermed blive svært at sikre den 
kulturelle mangfoldighed, når man ikke må støtte nationale 
produktioner, uden at USA skal kunne søge midlerne på lige 
vilkår. Noget, der kan få stor betydning for den europæiske 
filmproduktion.

Filminstruktør Janne Giese var mødt op til konferencen, 
fordi hun er bange for, at EU ikke kan modstå presset fra 
filmmastodonten USA.

”Vi ved jo, at USA presser meget voldsomt på inden for 
vores område. Vi er nok mere truet end så mange andre 
områder, fordi filmindustrien i USA repræsenterer så mange, 
mange penge, at USA vil presse på, alt hvad de overhove-
det kan, for at få kultur og navnlig visual arts med ind i 
handels traktaten,” siger Janne Giese.

Hun har tidligere har siddet i FERA, Federation of Euro-

KULTURLIVET FRYGTER 
HANDELSAFTALE MED USA
SIDEN JULI 2013 HAR USA OG EU FORHANDLET OM EN FRIHANDELSAFTALE. KULTURLIVET FRYGTER FOR, 
HVAD AFTALEN VIL BETYDE FOR KUNST OG KULTUR I EUROPA, HVIS OMRÅDET HELT ELLER DELVIST BLIVER 
OMFATTET AF AFTALEN.
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pean Film Directors, hvor de ofte har diskuteret filmindustri-
ens udfordringer i forhold til fri handel. Hun maler et billede 
af de konsekvenser, som de nordiske fagfolk frygter, at TTIP 
kan få for kulturen og kunsten i Europa. 

”Hvis man får den audiovisuelle sektor med ind under 
traktaten, så kan enhver amerikaner komme og fx søge 
støtte i vores filminstitut, og vores filminstitut må så ikke 
foretrække danske ansøgere. Det vil sige, at hele vores støt-
tesystem vil falde fra hinanden. Man vil sandsynligvis ned-
lægge støtteordningen på filminstituttet, for hvorfor skulle 
man forære det til amerikanerne? Så vi er i allerhøjeste grad 
truet,” fortæller Janne Giese. 

UVISHED OG RYGTER
Rygterne svirrer om, hvad der reelt bliver snakket om ved 
forhandlingsbordet. I hvor høj grad kulturen bliver diskute-
ret, er der ingen, der rigtig ved. Forhandlingerne mangler 
nemlig gennemsigtighed, mener kunstnerne og en række 
andre NGO’er.

”Et af problemerne er, at definitionerne ikke er skarpe 
nok. Kultur er et bredt begreb, og når vi ikke kan læse 
forhandlingsmandatet, så kan vi ikke vide, hvor bekymrede 
vi skal være,” sagde Ségolène Bunel fra French Coalition for 
Cultural Diversity, der var en af talerne ved konferencen. 

Hun mener, at man ikke kan være sikker på, hvad de 
audiovisuelle produktioner konkret dækker over.

”Nutidens digitalisering gør, at tingene hele tiden æn-
drer sig, og det kræver fleksibilitet. Men en handelsaftale, 
der også gælder den audiovisuelle sektor, er alt andet end 
fleksibel. Man risikerer, at bordet fanger,” fortalte Ségolène 
Bunel.

Hun mener også, at EU vil mærke pres fra store ame-

rikanske virksomheder som Apple og Google, der vil nyde 
godt af, at den audiovisuelle sektor bliver en del af handels-
aftalen.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen roste de 
danske tv- og filmproduktioner, og han har tiltro til, at de er 
i stand til at konkurrere med de amerikanske produktioner.

”Selv da jeg var i Ghana, fortalte premiereministeren, 
at han så ‘Borgen’,” fortæller ministeren, om de danske tv-
dramaers gennemslagskraft uden for EU.

Men hvis de audiovisuelle produktioner bliver hevet 
med ind i forhandlingerne, så bliver konkurrencen måske 
for meget. ”Borgen” imod ”House of Cards”. En konkur-
rence, som flere fagfolk mener, er for hård for de europæiske 
produktioner.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen under-
stregede dog, at der er tale om spekulationer, da den 
audiovisuelle sektor på nuværende tidspunkt ikke er med i 
forhandlingerne. Efter hans overbevisning får handelsaftalen 
ingen negative konsekvenser for den europæiske kultur, 
og den audiovisuelle sektor vil fortsat blive holdt væk fra 
forhandlingsbordet. 

Flere af de nordiske regeringer, blandt andet den dan-
ske, har oprindeligt været positive overfor, at handels aftalen 
også skulle omfatte de audiovisuelle produktioner. Til kon-
ferencen blev deltagerne derfor enige om, at man skal gøre 
de nordiske regeringer opmærksomme på, at de skal stå fast 
med hensyn til den audiovisuelle sektor og kræve mere gen-
nemsigtighed i forhandlingerne.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen håber, at 
forhandlingerne om handelsaftalen kan afsluttes i 2015. 
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En af styrkerne i makkerskabet Lohmann-Asholt er 
forskelligheden, både fysisk og mentalt, og derfor kan 
de lettere være sig selv.
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Af Danni Travn  Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

En morgen i 2007 mødte Jesper Lohmann og 
Jesper Asholt hinanden på Vesterport Station i København. 
De to skuespillerkollegaer sludrede lidt om, hvad de puslede 
med. Asholt fortalte, at han var i gang med ”Chicago”, og 
Lohmann berettede om sin solokabaret som Kjeld Petersen. 
Samtalen gled naturligt over i, hvordan man blander sit 
skuespil med sang. Men så skulle de videre, og ingen 
tænkte mere over det tilfældige møde. I Lohmanns tilfælde 
heller ikke, da han to uger senere sad under en Tower of 
Power-koncert i Tivoli så sin telefon ringe. Det var Stig 
Rossen. Sangeren var i færd med at sammensætte et hold til 
en Four Jacks-forestilling, hvor han selv ville spille John 
Mogensen, og Keld Heick skulle tage rollen som Poul Rudi. 
Kunne Lohmann være interesseret i en dobbeltrolle som 
Otto Brandenburg og dennes afløser i kvartetten, James 
Rasmussen? Det kunne Lohmann, som den følgende uge 
begyndte at researche på den populære gruppe; blandt 
andet ved at kigge på gamle fotos. Så slog det ham. Og han 
ringede til Rossen:  

”Nu er det ikke, fordi jeg skal blande mig i din casting … 
Men ham den lille, lyse Bent Werther. Det er sgu da Jesper 
Asholt.”

Lohmann og Asholt fortæller historien siddende ved 
spisebordet i den lille herrelejlighed, som udgør sceno-
grafien til deres kommende forestilling sammen: ”Hvem 
støver af?” For ”Four Jacks: Åh, den vej til Mandalay” lagde 
kimen til et makkerskab, der foreløbig har varet i seks år. 
I forberedelserne til teaterkoncerten i begyndelsen af 2008 
fandt de nemlig ud af, at de gik til stoffet på samme måde. 
Det handlede om at komme helt ind til kernen. Derind, hvor 
alt står glasklart, og hvorfra man kan bygge handlingen 
op. Derfor satte de sig ned efter ”Four Jacks” og udviklede 
ideen til fortsættelsen ”More Jacks”, og siden fulgte “Mens 
vi venter på Godot” på Folketeatret med Morten Grunwald 
som instruktør. Gennem de fælles projekter har makker-

skabet udviklet sig til ikke bare at være baseret på fælles 
intuition, men også på fælles tillid.

”Vi kan sagtens være uenige om ting, og så kan man 
godt være ærekær omkring sin egen del,” siger Jesper 
Asholt.

”Men jeg ved, at Jesper har en grund til at sige, som 
han gør. Med andre, som du stoler mindre på, kan du godt 
blive stående på dit eget alene på grund af manglende 
tillid. Men jeg ved, vi begge vil det bedste. Lave det, der er 
renest og klarest.”

Jesper Lohmann kigger lidt benovet på ham over bordet.
”Det, du siger nu, har jeg ligesom fornemmet de sidste 

14 dage, når vi har stået i de der situationer: Hvor skal vi 
hen?”

Han vender sig mod intervieweren.
”Det er jo en kæmpe tillidserklæring at få, når Asholt 

siger det der. Og jeg har det på samme måde: Når hans 
krop begynder at hoppe op og ned, kan jeg se, han virkelig 
mener det.”

BAND OF BROTHERS  I FRONTLINJEN
DEN ENE ER HØJ OG MØRK, DEN ANDEN ER LAV OG LYS, OG DE SPILLER IKKE PÅ 
HINANDENS BANE. MEN RENT INTUITIVT SØGER JESPER LOHMANN OG JESPER 
ASHOLT SAMME STED HEN: HELT IND I KERNEN. DET HAR FØRT DEM IND I ET TÆT 
MAKKERSKAB, HVOR DE NU ”SATSER HELE BUTIKKEN” I EN FARCE.

AT INDGÅ I ET KREATIVT MAKKERSKAB ER EN SÆRLIG 

KUNST. I DETTE OG DE KOMMENDE TRE NUMRE DYKKER 

SCENELIV NED I FIRE MAKKERSKABER MED FORSKELLIGE 

UDGANGSPUNKTER, UDTRYKSFORMER OG MÅLSÆTNINGER. 

HVORDAN ER DE OPSTÅET? HVAD KAN DE? HVORDAN 

SPILLER DE SAMMEN MED EN INDIVIDUEL KARRIERE? 

SCENELIV HAR TALT MED: 

JESPER ASHOLT OG JESPER LOHMANN 

GITTE NAUR OG OLE RASMUS MØLLER 

LARS DAMMARK OG ANDERS VALENTINUS DAM 

MARIE-LOUISE STENTEBJERG OG IDA-ELISABETH LARSEN
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EN FORAN, EN EFTER BEATET
Netop Jesper Asholts rappe bevægelser afslører en yder-
ligere dimension i dynamikken mellem de to. For modsat 
Asholt er Lohmann mere dreven både i sin stemme og i sit 
kropssprog.

”Qua vi er så forskellige udadtil, kan jeg få lov til at 
være mig selv i Asholts selskab. For der er ikke noget af 
mig i Jesper og omvendt. Vi spiller ikke på hinandens bane, 
fordi vi syner så forskelligt, og vores energier er så forskel-
lige. Jeg er offbeat, og Jesper er på beatet … eller måske en 
smule foran beatet. Man siger også, at grunden til, at Rol-
ling Stones swinger så godt, er, at trommeslageren Charlie 
Watts er så laid back, at de andre hele tiden skal skubbe 
på. Jeg kan være i det her samarbejde med hele mit jeg, og 
man bliver glad af at få lov til at være sig selv,” siger Jesper 
Lohmann.

Uden at tænke over symbolværdien i det smækker han 
afslappet sine lange ben op på en ledig stol og stikker hæn-
derne i lommen. Jesper Asholt læner sig på sin side fremad. 
Han nikker ivrigt og skyder ”nemlig” og ”ja” og ”hæhæ” 
ind, mens Lohmann graver længere ned i makkerskabets 
fundament:

”Jeg kan godt være ham, der er anarkisten i forretnin-
gen. Sammen med Jesper kan jeg lufte mine outrerede ten-
denser. Nogle gange siger jeg noget, som er et sindbillede 
på, hvordan jeg gerne vil have det. Hvordan det ser ud helt 
inde i midten af min mave. Så siger folk: ’Du mener vel ikke, 
det skal være sådan!?’. Og der er Jesper god til at sige: ’Lad 
os lige se på, hvad der er her’. Han smider det ikke bare 
ud, for det er jo følsomt at blotte sig. Det er for mig enormt 
givende at få lov til at fabulere på et uendeligt plan og så 
få tingene hevet ned på et konkret plan,” siger Lohmann og 
fortsætter:

”I tilfældet Four Jacks kunne jeg komme med en tanke 
fra dengang, jeg lavede danseteater og stod og spillede en 

skulptur inde på Charlottenborg. Så ville Keld Heick kigge 
på Asholt og håbe, at han kunne få noget normalitet ud af 
det. I min karriere har jeg i høj grad følt, at jeg stod med 
det alene, og derfor har jeg nok også lavet en masse alene. 
Her kan jeg gøre det samme som med solotingene,” siger 
Jesper Lohmann.

Han griber igen til en umiddelbart fjerntliggende anek-
dote fra rockhistorien, som alligevel viser sig at illustrere 
hans pointe: I en dokumentarfilm om Elvis Costello har 
han lige set Paul McCartney berette, at når han og Lennon 
skrev sange sammen, så sad de bare og kiggede hinanden 
i øjnene og spillede og sang, indtil de havde en færdig 
komposition.

”Det synes jeg, var helt vildt. Det fortæller noget om, 
hvor enormt blufærdigt, det er at starte et samarbejde. På 
samme måde er det skrøbeligt at sidde her og tale om det, 
for man kan være nervøs for, at man får brudt pagten ved 
at forklare alle de her uudtalte selvfølgeligheder”.

FULD SKRUE
En anden risiko har Asholt/Lohmann derimod ikke spekule-
ret over: At de efterhånden bliver så meget et makkerpar, at 
det smitter af på deres individuelle karrierer.

”Vi er så gamle i gårde i branchen. Så jeg tror ikke, det 
eneste, vi bliver forbundet med, er hinanden,” siger Jesper 
Asholt og fortsætter:

      Jeg var i mange, mange år misundelig på 
Ørkenens Sønner, Pallesen og Pilmark og den 
slags, fordi de havde hinanden. De havde lege-
kammerater, som de kunne ringe til anytime 
og sige: ’Hvad nu hvis …?’ 

Jesper Asholt

“

”
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”Hvis man finder en, som man swinger godt med, kan jeg 
ikke se nogen grund til ikke at give det fuld skrue og prøve 
det af i forskellige medier. Jeg var i mange, mange år mis-
undelig på Ørkenens Sønner, Pallesen Pilmark og den slags, 
fordi de havde hinanden. De havde legekammerater, som de 
kunne ringe til anytime og sige: ’Hvad nu hvis …?’ Uanset 
hvor man er i sin karriere, skal man tage imod de åbninger, 
der viser sig og følge sin mavefornemmelse.”

Idéen om, at samarbejdet bygger på mavefornemmelse 
og intuition, går igen i alle forklaringer. Derfor lægger de to 
også vægt på, at deres makkerskab skal fortsætte i samme 
organiske retning. Med andre ord stopper de det ikke, hvis 
det føles rigtigt at fortsætte – og de forlænger det heller 
ikke, hvis den eneste motivation pludselig bliver at sælge 
billetter. 

På samme måde voksede idéen om at sætte ”Hvem 
støver af?” frem. Stykket er baseret på det Broadway-stykke, 
som blev udødeliggjort af spillefilmen med Walter Matthau 
og Jack Lemmon som de to hjælpeløse fraskilte mænd i 
midtlivskrise. Som barn elskede Lohmann at se filmen med 
sin far, og han foreslog Asholt at tage stykket op, da de var 
færdige med ”Mens vi venter på Godot”. 

Den købte Asholt, og da Sceneliv mødte dem til snakken 
om makkerskab, var de i fuld gang med prøverne i Folketea-
trets prøvesal i Grøndalscentret i det nordvestlige Køben-
havn. De har filet og finpudset, så Lohmann står helt skarpt 
som den brovtende Oscar og Asholt som den hypersensitive 
Felix. 

”Jeg kan roligt sige, at min kone er ved at gå op i lim-
ningen,” siger Jesper Asholt om det pres, han lægger på sig 
selv i processen.

”Det er jo som at være gift med en eliteidrætsmand: 
Man må investere alt, hvis man vil præstere på topniveau. 
Men så er det godt at mærke, at man arbejder sammen med 
en, der har det på samme måde. En, der satser hele butik-

ken. Vi vil begge to have mest muligt hånd i hanke med 
teksten. Vi har det svært med bare at få et manus stukket 
ud. Vi vil have de engelske originaler og gå rigtigt ned i 
det. Også selv om det er en farce. Vi er Band of Brothers, 
der kæmper ude i frontlinjen. Det er simpelthen så vigtigt 
for os, at musikken spiller rent fra begyndelsen.”

Jesper Lohmann springer til med et eksempel:
”På et tidspunkt lå jeg hjemme ved 23-tiden og læste 

 originalmanuskriptet. Jeg kæmpede med en linje, som 
jeg ikke mente fungerede. Så ringede Asholt og var helt 
elektrisk over præcis samme sted. ’Det der må laves om! Det 
kan kun gå for langsomt’.”

Makkerskabet rækker allerede gennem hele 2015. Til 
foråret skal de lave ”Hjem søges” af ABBA-bagmændene 
Björn Ulvaeus og Benny Andersson på Østre Gasværk. Og til 
næste efterår turnerer de med ”Four Jacks” igen.

”Men så er det også slut,” konstaterer Jesper Lohmann.
”Måske,” svarer Jesper Asholt og sender et stille blik 

over bordet.
” … Jeg lå faktisk og tænkte en ting i går … To ting 

faktisk.” 

2 X JESPER
Jesper Asholt – 54 år og uddannet fra Aarhus Teater 
i 1991. 
Jesper Lohmann – 53 år og uddannet fra Odense 
Teater i 1989.
De debuterede sammen i “Four Jacks: Åh, den vej til 
Mandalay” i Glassalen i Tivoli i april 2008.
Senere har de lavet “More Jacks” og “Mens vi venter 
på Godot” på Folketeatret.
Forestillingen “Hvem støver af” har premiere på 
Værket i Randers 2. oktober og drager derefter landet 
rundt. Teksten er bearbejdet af Sebastian Dorset og 
instrueret af Jacob Schjødt.

      Jeg kan godt være ham, der er anarkisten 
i forretningen. Sammen med Jesper kan jeg 
lufte mine outrerede tendenser. 

Jesper Lohmann 

“
”



OPERA ER FØDT SOM EN INTERNATIONAL KUNSTART, OG EN DEL SANGERE REJSER PÅ KRYDS 
OG TVÆRS AF JORDKLODEN FOR AT ARBEJDE PÅ TEATRE OVER HELE VERDEN. VI HAR TALT 
MED TRE OPERASANGERE, DER ER FAST TILKNYTTET DET KONGELIGE TEATERS OPERASCENE, 
OM DEN INSPIRATION, DE FORSKELLE OG DE UDFORDRINGER, DE MØDER I UDLANDET. 
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MED VERDEN SOM 
ARBEJDSPLADS

“Don Juan” på Det Kongelige 
Teater med Sine Bundgaard. 

Foto Miklos Szabo

Johan Reuter i ”Den flyvende 
 hollænder” (t.h.) og Inger  Dam-Jensen 

og Peter Lodahl i ”Falstaff” (t.v.), 
begge dele på Det Kgl. Teater. 

Foto: Per Morten Abrahamsen og 
Miklos Szabo.



Af Jacob Wendt Jensen

Gennem århundrede har jobbet som operasanger 
været internationalt, og derfor ligner mange af arbejdsgan-
gene rundt omkring i verdens operahuse hinanden. Typisk 
langt mere end for eksempel i skuespillerfaget. Men der er 
dog både repertoiremæssige og kulturelle forskelle i forhold 
til, om man arbejder i Danmark, Kina, England, Tyskland, 
Frankrig, Italien eller USA – og det må man belave sig på, 
hvis man vil synge opera ude i den store verden.

Alle de operasangere som Sceneliv har talt med, er 
taknemmelige for det input, de får, når de rejser ud. Her 
fortæller tre af dem om perspektiverne ved at tage ud. 
 Inspirationen og udfordringerne.

”I forhold til min fastansættelse er der plads til at rejse 
ud og arbejde, og det er også nødvendigt for mig. Det er en 
del af operaens DNA at arbejde internationalt, så du får ny 
inspiration. Og inspiration er nødvendigt, uanset om så du 
er sanger, jurist eller blikkenslager. Det, der trækker, uanset 
på hvilket teater, man synger, er muligheden for at støde 
på dirigenter og instruktører, man ikke møder i Danmark – 
og samtidig møder man måske også nye partier,” fortæller 
Johan Reuter.

AGENTER OG DYRE LEJLIGHEDER
Første skridt i den udenlandske karriere for en operasanger 
er at få sig en agent.

”Det er uomgængeligt at have en agent. Dels har agen-
ter selvfølgelig et kæmpe netværk, og dels ville det være 
problematisk at skulle forhandle løn selv. Det første jeg 
stødte på i spørgsmålet om at have en agent, var de vise 
ord: ”den gode agent kan som minimum forhandle en lønfor-
bedring hjem, der svarer til hans procenter”. På den måde 
koster det jo som udgangspunkt ikke noget. En revisor bør 
man også have,” siger Johan Reuter, der påpeger, at man 
bør gå ind i nogle overvejelser om, hvor agentens arbejde 
stopper, og hvor sangerens begynder.

”Der er da en del lavpraktiske ting, man skal have styr på. 
Rejser skal passes ind i kalenderen, med ens familieliv og 
med fastansættelsen. Og så er der elementer som skatte-
betaling, visum, social sikring og andet papirarbejde. Jeg 
skulle nok være bedre til at få agenten til at lave dele af 
det, men mange gange er det lige så let at gøre det selv. 
Min agent kan jo for eksempel ikke vide, om jeg skal nå at 
hente børn, inden jeg skal i lufthavnen,” siger Johan Reuter.

Hans kollega Sine Bundgaard er tilfreds med lønning-
erne i udlandet, men hun anbefaler at holde godt øje med 
prisen på sin bolig.

”Der kan være økonomiske forskelle på de tilbud, som 
du får. Generelt forholder det sig dog sådan, at når man 
som dansker skal synge i udlandet, er der konsensus om, 
at lønnen skal være lidt højere end normalt, fordi du skal 
være væk fra dit hjem og familie og den slags”, siger hun og 
fortsætter:

”Hvis jeg er ude en uges tid i forbindelse med en 
koncert, bor jeg typisk på hotel, mens jeg ved de længere 
engagementer hellere vil bo i en lejlighed for fx at have 
eget køkken. Når udenlandske operasangere er i Køben-

havn, betaler operaen deres lejligheder, men 
sådan er det som hovedregel ikke i udlandet. 
Der skal man – på nær flybilletterne frem 
og tilbage – selv betale. Og man skal være i 
stand til at lægge måske 25.000 eller 30.000 
kr. ud, da første del af lønnen først udbetales 
efter fem eller ti forestillinger. De lejligheder, 
man bor i, kan godt være dyre, især hvis det 
er i større byer. At systemet er sådan, er en 
stor motivation for ikke at aflyse en forestil-
ling, skulle jeg hilse og sige.”

ÅBENT SIND OG EGEN DYNE
Tilgangen til arbejdet er ofte også anderle-
des, når man rejser ud for at synge.

”Du er til rådighed på en anden måde, 
end hvis du synger i et fast engagement her-
hjemme, fordi du er ude med lige præcis det 
ene formål. I Paris begyndte øvetiden for ek-

sempel typisk om eftermiddagen klokken 13 eller 14, og den 
kunne godt fortsætte frem til midnat. Det oplever man ikke 
på Det Kongelige Teater. I Danmark er det også kutyme, 
at man får prøveplanen omkring en uges tid før, man skal 
til prøverne. I Paris kunne det godt ske, at du først fik din 
plan, aftenen før du skulle prøve. Den slags kan være meget 
forskellig fra sted til sted,” siger Sine Bundgaard.

Hun har også oplevet, at der er højere krav til hvor vel-
forberedt, man skal være, når man møder op til første øve-
seance. Der står altid i kontrakterne både ude og hjemme, 
at man skal kunne sit eget parti, når man møder op. Sine 
Bundgaard har i udlandet oplevet, at folk er blevet fyret 
første prøvedag, hvis den side af sagen ikke var i orden. Det 
har hun aldrig set i Danmark, hvor der ikke er den samme 
tradition for kæft, trit og retning.

”Hvis ikke man er i stand til at være forholdsvis åben 
over for, at tingene kan foregå på andre måder end i Dan-
nevang, skal man ikke rejse ud. Man skal kunne falde ind i 
den sammenhæng, tingene foregår på, uden at blive alt for 
frustreret. Samtidig skal man kunne lide det der lidt sigøj-
neragtige liv. Man bliver dygtig til at pakke kuffert, og man 
skal være i stand til at installere sig i en ny lejlighed på 
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      Når jeg møder de her intense miljøer, bliver 
jeg mindet om, at for dem, som ser de optræ-
dende, er det altid vigtigt. Alle aftener er en 
særlig aften for publikum – og det må man 
aldrig glemme som scenekunstner. 

Johan Reuter

“

”
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     Som sanger på besøg i et længerevarende engagement for-
søger jeg at leve så almindeligt som muligt. 

ingen tid og have nerver til at stå med et brusehoved, man 
ikke kan finde ud af hvordan virker, en halv time før den 
første prøve. Der opstår altid stress-situationer. Det er ikke 
svært som sådan, men man skal bare vide det på forhånd,” 
siger Sine Bundgaard og tilføjer: 

”Jeg kender sangere, der rejser rundt med deres egne 
dyner eller andre personlige ejendele for at have lidt af de-
res privatliv med sig. Dog er det jo sådan i dag i forhold til 
for bare ti år siden, at man lettere kan være i kontakt med 
dem derhjemme og hele sit netværk ved hjælp af Skype og 
Facebook. Du kan lettere dele dine oplevelser med andre. 
Før i tiden skulle du vente med at fortælle om det hele, til 
du kom hjem, og så var det sket for lang tid siden, og det 
var dermed sværere at gøre det forståeligt.”

STREJKE OG SYDLANDSK TEMPERAMENT
Kulturen på både arbejdspladsen og i det omgivne samfund 
er naturligvis forskellig fra herhjemme, når man arbejder 
i udlandet. Men det er netop det, der gør det interessant, 
siger operasanger Inger Dam Jensen.

”Jeg forsøger altid at opleve det pågældende land på 
en anden måde end som turist. Som sanger på besøg i et 
længerevarende engagement forsøger jeg at leve så almin-
deligt som muligt, hvor jeg blandt andet selv handler ind og 
laver mad og på den måde får lov til at snuse til kulturen 
og folket på en helt anden måde end den typiske rejsende,” 
siger hun.

Blandt de mere usædvanlige oplevelser var en opsæt-
ning af ”Tryllefløjten” i operaen i Paris, hvor det meste af 
det tekniske personale strejkede. 

”Det er velkendt for franskmændene, men det meste af pro-
duktionen blev noget amputeret uden sceneskift og kulisser. 
Operaen valgte naturligvis at gennemføre, selv om det endte 
med, at to tredjedele af opførelserne kun kørte på halvt blus 
med teknikken. De havde ikke råd til at aflyse.”

Alle operasangerne oplever, at der generelt er godt styr 
på det administrative rundt omkring, selv om det altid vil 
afhænge af hvilken operachef, der er på stedet. 

”Der kan være mentalitetsforskelle, regionale forskelle 
eller visse forskelle mellem Nordeuropa og Sydeuropa. Jeg 
havde en pudsig oplevelse, da jeg i Marseille skulle synge 
Zerbinetta i Richard Strauss’ opera ‘Ariadne Auf Naxos’. Jeg 
var næsten helt ny fra operaskolen, og vi havde nogle af de 
første orkesterprøver af den slags, hvor det fortrinsvis hand-
ler om at få musikken til at fungere. Som solister var vi med 
på scenen. Pludselig opstod der en masse uro i orkestret, og 
en af de franske sangere stillede sig op og råbte ned i gra-
ven, at de skulle være stille, hvorefter hele orkesteret holdt 
op med at spille, uden at dirigenten vinkede af. Pludselig 
stod alle og råbte og skreg, og jeg forstod ikke helt, hvad 
der foregik. Den slags har jeg aldrig oplevet i Danmark, så 
jeg satte mig bare helt stille på scenekanten og ventede på, 
at alle var klar til at gå videre,” husker Sine Bundgaard.

AT BIDE SKEER MED DE STORE
Der er meget fokus på kunst og kultur i større lande som 
Tyskland, England og Frankrig, og det skærper konkur-
rencen og mulighederne for inspiration, mener flere af 
sangerne.

”I Frankrig sætter man generelt kulturen rigtig højt og 
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bruger mange penge på den. Selv i den krisetid vi har nu. 
Det er interessant, fordi større budgetter og større sponsorer 
gør, at du har chance for at få bedre forestillinger. I London 
på Covent Garden har man mulighed for at engagere de 
bedste af de bedste musikere, dirigenter og sangere. Det 
kan man godt mærke. Et andet eksempel er Tyskland, hvor 
kulturen også er i højsædet. Jeg har boet i Berlin nogle år 
med min mand, og der er et meget stort udbud af koncerter 
og orkestre, så du næsten hver eneste aften kan se noget 
af det ypperste på verdensplan. Det hæver niveauet og 
skærper opmærksomheden. Du kan simpelthen ikke være 
kunstnerisk magelig. Kunsten skal betyde noget, stritte og 
stikke ud. Den skal ville noget for at overleve,” siger Inger 
Dam Jensen.

Johan Reuter bliver også inspireret af miljøet omkring de 
store scener i udlandet: 

”Når man synger i de helt store operahuse, får man en 
vished for, at man godt kan leve op til at synge sådan et 
sted, hvis det altså går godt. Det er en vældig god erfaring 
at have med sig videre, at man kan klare sig hos de helt 
tunge drenge.” fortæller han og tilføjer, at man også kan 
snuse til det liv som idol, som nogle udenlandske operasan-
gere oplever.

”I Wien, London eller New York er der en helt anden 
”hype” omkring opera i forhold til herhjemme. Der er en 
mere levende blogosfære og mere ihærdige fans, og den 
slags kan være interessant at stifte bekendtskab med. Gud 
ske tak og lov for, at det hele er mere stille og roligt 
herhjemme. Flere af de helt store stjerner må nærmest have 
bodyguards ved deres garderober. Det er lidt det samme 
som inden for popmusik, hvor det for en del af publikum 
bliver en altopslugende stor interesse. Enhver form for 
showbusiness risikerer jo at blive hverdag for dem, som 
optræder. Men når jeg møder de her intense miljøer, bliver 
jeg mindet om, at for dem, som ser de optrædende, er det 
altid vigtigt. Alle aftener er en særlig aften for publikum 
– og det må man aldrig glemme som scenekunstner.” 

TRE SANGERE UDE OG HJEMME
Inger Dam Jensen
Er lyrisk sopran på Det Kongelige Teater. Hun har en 
kontrakt her, som er noget mindre end fuld tid, så der er 
mulighed for at synge i udlandet. For det meste i forbin-
delse med koncertarrangementer. 

Johan Reuter
Er baryton og har været tilknyttet Det kongelige Teater 
siden 1996. Han optræder typisk i to eller tre pro-
duktioner i udlandet hvert år, og han er ekspert i det 
senromantiske tyske repertoire. Blandt andet Wagner og 
Strauss.

Sine Bundgaard
Er sopran og har været medlem af solistensemblet i Den 
Kongelige Opera siden 2009. Hun rejser stadig et par 
gange om året for at synge, men endnu mere før 2009. 

Sine Bundgaard. Foto: Thomas CatoJohan Reuter. Foto:  Miklos Zsabo

      Man skal kunne falde ind i den sammen-
hæng, tingene foregår på, uden at blive alt for 
frustreret. 

Sine Bundgaard

“
”
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Af Marie Bille  

Et opgør med dominerende værdier som vækst 
og materialisme er nødvendigt, hvis vi skal løse samtidens 
problemer i samfundet. Og kunsten skal vise vejen.

Det mener en voksende gruppe af ildsjæle bestående af 
kunstnere, topchefer og forskere, der har sluttet sig sammen 
i et netværk med navnet SACRE. Netværket tæller kultur- 
og erhvervspersonligheder som operachef Kasper Holten, 
bestyrelsesformand Stine Bosse, skuespiller Lone Hertz og 
producer og tidligere dramachef i DR Ingolf Gabold.

”Kunstens kraft og betydning er innovativ. Det tror jeg, 
samfundet i den grad hungrer efter. Vores innovation og 
evne til at forny os i samfundet er i krise. Her kan kunsten 
komme ind og give nye perspektiver, visioner og nye måder 
at se tingene på,” siger initiativtager til netværket Preben 
Melander, der er professor på Copenhagen Business School, 
da Sceneliv møder ham på centeret CVL, som Preben Me-
lander leder.

CVL står for Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, 
og det ligger i hjertet af den moderne glasbygning, der 
huser CBS. Økonomernes højborg med snorlige gange og 
glasdøre, som netop udtrykker tidens fokus på funktionalitet 
og effektivitet. Et fokus, der har fået overtaget i samfundet, 
ifølge Preben Melander.

”Man kan ikke sætte mål på det hele i livet. Det, vi 
kæmper imod, er, at man tror, man kan styre det hele med 
managementtanker, instrumenter, tal og regneark.” 

Bag ham i lokalet står en stor bogreol. Bøgerne er 
ordnet i alfabetisk rækkefølge og har titler som ”Manage-
mentteknikker”, ”Når styringsambitioner møder praksis” og 
”Vidensarbejde og stress”. Preben Melander har gennem 
20 år undersøgt, hvordan mennesker lever med ledelses-
teknologier og kontrol. Den slags systemer, der blandt andet 
går under navnet New Public Management. Han og hans 
forskerkolleger har undersøgt, hvordan ”tælleregimer” og 
kvalitetsmålinger får magt over mennesker ved at få dem til 
at tænke og handle på bestemte måder.

De begyndte at stille sig selv og hinanden 
spørgsmålene: Hvordan kan vi ændre samfun-
det? Hvordan kan vi gøre det mere kreativt 
og skabe en større mening blandt menne-
sker? Kan vi finde inspiration i kunsten?

Preben Melander kniber øjnene 
lidt sammen og kigger skråt ud af 
vinduet, mens han taler.  
”Vi har et samfund, som har svært 
ved at forny sig. Politikerne er i 
hvert fald ikke særligt gode til det. 
Det er en kæmpemæssig udfor-
dring. Der mener vi, at kunsten 
kan skabe den stræben og den 
jagt efter det umulige og den 
søgen efter mening og løsninger 
på kanten af det samfund, vi har i 
dag. Vi skal ud der, hvor vi måske 
ikke kan bunde,” siger han.

KUNSTEN SKAL I CENTRUM
SACRE har en målsætning om, at kunsten 
skal spille en langt større rolle i samfundet. 
For kunsten kan påvirke mennesker – nøjagtig 
lige som de styringsredskaber der efter Preben 
Melanders overbevisning har spillet fallit.

”Kunsten kan få folk til at tænke på en anden måde, 
end de ellers ville have gjort. Kunst kan få folk til at forstå 
samfundet og omgivelserne på nye måder. Få folk til at 
handle og tale på en anden måde, give dem indhold i livet 
og styrke livskvaliteten,” siger han.

Men det handler ikke om, at kunsten skal spændes for 
en styringsvogn, som skal få folk til at tænke og handle på 
en bestemt måde i effektivitetens tjeneste.

”Nej, kunsten har sit eget liv og sin egen frihed. Den 
udfolder sin eksistens ud fra de vilkår og muligheder, som 
kunsten har. Men det er vigtigt at lade sig inspirere af det 
liv, som kunsten får lov at udfolde,” siger han.

Ifølge Preben Melander hersker der i dag en udbredt 
misforståelse af kunstens rolle i samfundet. Den er blevet 
reduceret til et forbrugsgode og et produkt på oplevelses-
markedet.

”Mange spørger, er kunsten nu til nogen nytte? Hvad 
faen skal vi egentlig med kunsten? Hvis der er krise, så er 
kunst og kultur det første, man sparer på. Det er nærmest 
blevet en underholdningsindustri. Et slags luksusgode, som 
man kan skære bort, uden at det rammer samfundets ker-
neopgaver. Men et samfund, der ikke har kunst og kultur, 

KUNSTEN SKAL VISE VEJEN VÆK FRA 
SAMFUNDETS DOMINERENDE ”REGNEARKS-
LOGIK”, MENER EN ALLIANCE AF KUNSTNERE, 
KULTURPERSONLIGHEDER, FORSKERE OG 
TOPCHEFER. GENNEM KUNSTEN KAN VI STRÆBE 
EFTER DET UMULIGE OG FINDE LØSNINGER PÅ 
KANTEN AF DET SAMFUND, VI HAR I DAG.

VI SKAL UD, HVOR VI 
IKKE KAN BUNDE

SAMFUNDSFORANDRING OG KUNST
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det er et tomt samfund. Et samfund på gravens rand,” siger 
han.

Derfor arbejder netværket for, at kunst og kultur bliver 
prioriteret højere af politikerne og får tildelt flere midler. 
Men kunstnerne selv har også et samfundsansvar, som de 
skal tage på sig i langt højere grad, end tilfældet er i dag, 
mener Preben Melander. Kunstnere skal tage fat i samfunds-
problemerne og inspirere til nye løsninger.

”Det er et ansvar, som kunstnerne i langt højere grad 
bør tage op. Scenekunsten er her meget central. Den kan 
gengive samfundets skyggesider og konstruktive sider. Give 
det nye ord, sprog og billeder. Især de mindre teatre er 
gode til at lave eksperimentel kunst, der kan være inspira-
tion for det øvrige samfund.”

BREDER SIG SOM RINGE I VANDET
Gennem forskning, debat og samarbejde på kryds og tværs 
arbejder SACRE på at udbrede sine idéer til politikere, virk-
somheder og offentlige institutioner. 

Ifølge Preben Melander er der stor interesse for netvær-
kets tanker og idéer. SACRE er ved at etablere et samar-
bejde med syv sjællandske kommuner, der gerne vil bruge 
kunsten mere aktivt, og sammen med Danmarks Lærer-
forening arbejder netværket på at bringe meget mere musik 
og kunst ind i klasseværelserne på landets skoler.

”Det er ikke bare et spørgsmål om, at få nogle kunstnere 
ud og spille for børn i folkeskolen. Det gælder om, at få 
børnene selv med i processen og give dem mulighed for at 
opleve på nye måder. Det gælder ikke mindst de børn, som 

VI SKAL UD, HVOR VI 
IKKE KAN BUNDE

Stine Bosse, Kasper Holten og  
Preben Melander ved  SACRE’s 
åbningskonference i februar. 

Foto: Emil Munk & Simon 
Mølvig, CBS  Learning 

Technologies.
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i dagligdagen ikke har mulighed for at møde kunsten,” siger 
Preben Melander. 

Også det nystiftede parti Alternativet, med tidligere 
kulturminister Uffe Elbæk i spidsen, har bejlet til SACRE og 
holdt flere møder med netværket, som partiet har ladet sig 
inspirere af. Men netværket har ingen planer om at lade sig 
binde af et partiprogram eller et bestemt mål. SACRE er 
politisk uafhængigt og ser det som sin opgave at sikre en 
kritisk og konstruktiv debat om fremtidens grundlæggende 
samfundsværdier. 

Preben Melander ser SACRE som et ud af mange 
initiativer, der forsøger at tænke nyt og gøre noget andet. 
Han er ikke i tvivl om, at det vil lykkes at gøre op med den 
dominerende materielle tankegang og få samfundet til at 

tage de svært målbare værdier som fantasi, intuition, empati 
og nærvær alvorligt.

”Jeg møder så mange mennesker hver eneste dag, som 
synes, det her er en fantastisk vision, og som selv tager 
initiativer helt på linje med det, vi laver. Så unikt er det 
heller ikke.”

Interviewet er ved at være slut, og Preben Melander har 
rejst sig fra stolen. En ny gæst venter uden for døren.

”Det her er ikke et projekt, der skal køre fra A til B,” 
siger han, inden han går og peger på to imaginære punkter 
på bordpladen. 

”Det slutter ikke, men skal sprede sig som ringe i 
vandet.” 

Af Marie Bille

Vores samfund er blevet drømmeløst, og det er vores største 
problem i dag, mener producer og tidligere dramachef i DR 
Ingolf Gabold. Som en del af netværket SACRE’s akademi 
arbejder han for, at kunst og kultur prioriteres højere i 
samfundet. 

Hvorfor har du valgt at være en del af SACRE’s akademi?
Jeg har jo igennem mange år beskæftiget mig med sam-
fund, kulturliv og kunst. Det er så stærk en del af mit liv, så 
da de kom med SACRE, sagde jeg selvfølgelig, at jeg gerne 
vil være med og dele mine erfaringer med andre. Det er 

vigtigt, fordi en debat om kunst 
og kultur i samfundet er – næst 
efter kærligheden – det væsentlig-
ste, vi overhovedet kan foretage 
os i vores liv.

Hvad er den vigtigste samfunds-
forandring at arbejde for?
Vi er et drømmeløst samfund, 
fordi vi kører så stærkt på øko-
nomi, materialisme og vækst – og 

ikke på kunst og kultur som andet end en eller anden form 
for afslapning og underholdning. 

På den ene side står vi med de her økonomiske og 
materialistiske værdier. På den anden side står vi med en 
klogskab, hvor kunst- og kulturfolk som jeg selv ved bedre. 
Nemlig at kunsten og kulturen er et samfunds drømme, og 
får vi ikke lov til at drømme, så får vi et skizoidt samfund. 
Det er frygteligt, og man kan jo allerede mærke det. Jeg 
mærker det selv ved, at kunst og kultur er underprioriteret 
økonomisk i vores samfund. Og jeg mærker det fremfor alt 
ved, at mennesker primært betragter kunst- og kulturlivet 
som underholdning. Men kunst og kultur er et spørgsmål om 
bevidstgørelse og et spørgsmål om erkendelse. Og så gør det 
ikke noget, hvis det er underholdende.

Hvad skal der til for at vende den udvikling?
Kunst- og kulturlivet skal ikke tørre ud på grund af økonomi. 
Vi kan forsøge at få fat på erhvervslivet, ledelseslivet og på 
politikerne. For vi skal have råbt op om de ting, jeg siger 
her. Langt de fleste kunstnere og kulturmennesker har jo en 
eller anden form for holdning til, at deres kunst skal kunne 
gå i dialog med det omgivende samfund og gøre en forskel. 

DET VIGTIGSTE I LIVET 
– NÆST EFTER KÆRLIGHEDEN

HVAD ER SACRE?
SACRE står for Society, Art, Culture, Risk, Emancipation. 
SACRE er et uafhængigt netværk, som vil skabe debat 
og samarbejder mellem kunsten og de forskellige dele 
af samfundet, for at frigøre samfundet fra begrænsende 
institutionelle rammer. Missionens nøgleord er: livskva-
litet, empati, demokrati, mangfoldighed, bæredygtighed, 
refleksion, intuition, nærvær og samskabelse. Netværket 
blev stiftet i 2013, og organisationen har et “Akademi”, 
som består af markante meningsdannere, der repræsen-
terer forskellige dele af kultur- og samfundslivet.

DET VIL SACRE
• Skabe tættere relationer mellem kunstnere, kul-

turinstitutioner, forskere, politikere, erhvervsliv og 
borgere.

• Opsøge og skabe nye alternative syn på fællesskabet 
og folkets muligheder for at udfordre fremtidens 
samfund.

• Udforske og forny synet på kunstens kraft og 
samfundsværdi ved at åbne for et bredere syn på 
kunstens rolle i samfundet.

Læs mere på sacre.dk
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RUNDE FØDSELSDAGE
HANNE RIBENS 80 ÅR 13. OKTOBER

TROELS II MUNK 70 ÅR 19. OKTOBER

LILY WEIDING 90 ÅR  22. OKTOBER

TERESA JANE DE QUINCEY 50 ÅR  26. OKTOBER

KIRSTEN VAUPEL 70 ÅR  31.  OKTOBER

DAN VOIGT LØNHOLT 75 ÅR  2.  NOVEMBER

Når ”8-banden” nu viderebringer og derigennem opfordrer til 
at støtte en boykot-anmodning, støtter de også helt ukritisk 
de argumenter og påstulater, der står i den medsendte 
anmodning.

Opfordringen fra en række palæstinensiske kultur- 
institutioner er fyldt med den sædvanlige ensidige, usande 
og ukorrekte information om forløbet af den seneste Gaza-
konflikt krydret med de sædvanlige slogans om, hvor forfær-
delig kun israelerne er. Det er kun beklageligt, at “8-banden” 

ikke er i stand til at se igennem dette enøjede billede. Som 
man siger, ”it takes two to tango”.

Ville man i stedet for gøre noget godt, burde “8-banden” 
i stedet for være initiativtager til en kulturuge, med både 
 israelske og palæstinensiske kunstnere, hvor alle kunstfor-
mer kunne arbejde sammen – og en dialog mellem disse 
kunstnere måske kunne være med til at bløde op i den 
spændte og ideologiserede konflikt.

Dalia Beilin

DEBAT

KULTUR-BOYKOT

Vidste du, at når du overgår til folkepension, har du mulig-
hed for at søge om nedsat kontingent? I øjeblikket er det 
393 kr. i kvartalet. Om du kan få nedsat dit A-kontingent 
afhænger af din indtjening.

Ud fra en konkret vurdering af din forventede årsind-
komst (er den mindre end den fulde indkomst på dagpenge, 
og har du ikke større indtægter fra Filmex), så kan du 
måske få nedsat kontingentet. Du bevarer de samme ret-
tigheder, som hvis du var A-medlem, herunder stemmeret 
til generalforsamlingen, og du kan stadig have en profil i 
håndbogen.

Du er selvfølgelig også til enhver tid velkommen til at 
kontakte forbundet, hvis du har brug for råd og vejledning, 
så vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig. 

Har du spørgsmål, så kan du kontakte Hanne Arlund. 
Du kan også sende en mail til: ha@skuespillerforbundet.dk

Hvis du har lyst til at deltage i en seniorgruppe, der 
arbejder med konkrete projekter, så kan du kontakte Jarl 
Forsman på: 40 58 86 67.

KONTINGENTRABAT 
FOR PENSIONISTER

DET VIGTIGSTE I LIVET 
– NÆST EFTER KÆRLIGHEDEN

Online værktøjskasse til kulturledelse

- Nyt tema hver måned
- Inden for emnerne salg, synlighed & funding
- Undervisning og redskaber til dit kulturprojekt 

eller din kulturinstitution

(Normalpris 345 kr. pr. mdr) - Medlemspris 
245 ,- kr pr. mdr. Se mere info 
på forbundets hjemmeside under 
Medlemstilbud -> Andre tilbud 

FØLGER DU DSF PÅ FACEBOOK?
Ellers skynd dig at finde os og gå i gang 
med at like, dele og kommentere, så du 
bliver en aktiv del af vores kommunika-
tion her.
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KAN I IKKE BARE SPILLE BEDRE? 
– optimer dit skuespil 

Det er med glæde, at DSF Studio præsenterer Søren Pilmark, der vil 
indføre dig i arbejdet med troværdighed i udtrykket og det, der ligger bag 
troværdighed: Autenticitet, tekstforståelse, scenisk nærvær og personlige 
virkemidler. 

På kurset tages der udgangspunkt i den enkeltes styrker og svagheder. 
Hvorfor virker det? Og hvorfor ikke? Hvorfor virker noget for nogen, men 
ikke for andre?

Form: Deltagerne skal indøve tekster to og to (evt. flere sammen) forud 
for kursets start. På kurset fremvises disse og danner udgangspunkt for 
diskussion og videre arbejde.

Forudsætning: Kurset kræver erfaring med tekstarbejde og henvender sig 
til trænede kunstnere inden for både film og scenekunst.

Dato: 3.-5. november kl. 13-16, tilmeldingsfrist: 9. oktober

DSF STUDIO LIGE NU

LÆS MERE OG TILMELD DIG KURSERNE PÅ SKUESPILLERFORBUNDET.DK/DSF STUDIO

MORGENTRÆNINGEN 

København
Tirsdage: Improvisation med Jonas Elmer, 
fra 2. september
Onsdage: Filmskuespil med Charlotte Sachs Bostrup, 
fra 22. oktober
Torsdage: Sang og stemmetræning med Nana Jacobi, 
fra 23. oktober

Aalborg fra 22. oktober
Akrobatisk dans med Christel Stjerneberg, onsdage

Odense fra 2. september
Morgentræning i Vinyasa Flow Yoga, tirsdage

Aarhus fra 27. august
Åben træning med Yael Gaathon, onsdage
Yoga med Mai Nichol, tirsdage, fra 21. oktober

ANDRE KURSER LIGE NU

Aarhus: Dagskursus i Komplet sangteknik med 
Anne Louise Krogh
1. november (få ledige pladser), tilmeldingsfrist 
8. oktober 

Filmcasting/præsentation
14. november kl.10-17, tilmeldingsfrist senest 
9. oktober

Queer Choreograhy med Keith Hennessy
15.-18. november, tilmeldingsfrist 15. oktober

Odense: Filmworkshop med Kenneth Carmohn
17.-19. november (få ledige pladser), tilmeldingsfrist 
20. oktober 

Working with actors – workshop med Greta 
Amend og Mike Bernadin
17.-22. november, tilmeldingsfrist 10. oktober

Karsten Glahn sætter i samarbejde med dig fokus på, 
hvordan du kan håndtere udfordringer i mødet med din 
chef. I fællesskab vil vi fokusere på:
• At møde konflikten
• At tackle magten
• At bevare autoriten og dig selv
Eftermiddagen vil byde på en god blanding mellem teori 

og praksis, og du får mulighed for at arbejde konkret 
med egne cases i små grupper.

Karsten Glahn er konsulent i FTF og har mange års 
teoretisk og praktisk erfaring med undervisning, ledelse 
og procesarbejde.

Dato: 6. november kl.13-17, tilmeldingsfrist: 20. oktober

DEN BESVÆRLIGE CHEF – styrk din autoritet
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Da jeg blev uddannet, var der en udbredt opfattelse af, at 
det generelt var ret risikabelt at gå på arbejde.

Hvis et snoretræk ikke holdt og landede oven i hovedet 
på os. Hvis drejescenen begyndte at køre for tidligt. Hvis 
gulvet blev for glat af røgen, når man skulle løbe over det. 
Hvis man trådte forkert oppe i det høje tårn. Hvis stilladset, 
man kravlede i, begyndte at vakle. Hvis hullet i scenen ikke 
lukkede, som det skulle. Hvis man sprang ud på for lavt 
vand. Og så videre.

Men det var opdraget. Det var vilkårene. Det kunne der 
vel ikke ændres på, troede vi. Og hvis nogen formastede sig 
til at tale om sikkerhed på arbejdspladsen, så trak man lidt 
på skuldrene.

Og som regel gik det jo godt. Nå ja, det var lige ved at 
gå galt: Stålwiren knækkede, og lemmen knaldede ned. Men 
heldigvis 20 centimer fra mig, så der skete jo ikke noget. 
Der skete jo ikke noget. Det er farligt at gå på arbejde!

Sådan er det heldigvis ikke mere. Der er kommet et 
større fokus på sikkerhed generelt i samfundet. Og man går 
da også i vores branche en anelse mere op i sikkerhed end 
da jeg stod på scenen som nyuddannet skuespiller. 

Og dog. Når der inden for ganske kort tid kan ske så 
grelle ulykker på både teatre og filmoptagelser, som vi har 
oplevet, så er der noget galt. Så mangler der fokus. Fokus 
nok. 

Lad det være slået fast med det samme: Det er altid 
arbejdsgivers ansvar at sørge for, at sikkerheden er i orden 
på arbejdspladsen, og at der ikke sker ulykker. Det er ikke 
bare noget, jeg mener. Det står simpelthen i loven. Arbejds-
giveren kan altså ikke overlade ansvaret til de medvirkende 
og deres evne og vilje til at spotte farlige situationer og sige 
fra. Det skal arbejdsgiveren selv have styr på.

Når det er sagt, kan det alligevel være rigtig fornuftigt – 

og måske afgørende for sikkerheden – at man som medvir-
kende har fokus på de farer, der kan lure på arbejdsplads-
erne. Der er masser af situationer, hvor skuespillere, sangere 
og dansere er usikre på, om sikkerheden nu også er i orden. 
Det sker også, at en scene udvikler sig et helt andet sted 
hen end planlagt, fordi der opstår improviserede bud. Og 
så tænker man måske ikke lige på sikkerheden undervejs 
i processen. Og hvis det så går galt, og nogen kommer til 
skade, så sker det også, at man ikke anmelder det som en 
arbejdsskade – for der skete jo ikke noget alvorligt.

Sådan skal det ikke være. Vi kan alle sammen blive 
bedre til at gøre opmærksom på, når noget virker usikkert, 
hvis vi opdager, at arbejdsgiveren ikke har været opmærk-
som på det. Men bedre endnu, vi skal kræve af arbejdsgive-
ren, at tingene altid tjekkes en ekstra gang. Der kan være 
situationer, hvor vi ikke engang selv kan regne ud, at der 
kan være tale om farligt arbejde.

Selvfølgelig kan det være rigtig svært at sige fra. Ikke 
mindst på en film, når man har to dages optagelse og lige 
skal levere varen. Det kan være svært at stoppe optagel-
serne og bede om at få tingene tjekket. Men netop på et 
filmset, hvor tingene går hurtigt, og der er mange forskellige 
mennesker involveret, er det ekstra vigtigt at have modet til 
at stoppe op og spørge. Det skal vi støtte hinanden i.

Ellers er det bare at ringe til forbundet og bede om 
hjælp, så tager vi over. Vi vil hellere involveres, inden det 
går galt, når usikkerheden melder sig, eller man er i tvivl 
om, hvor man skal gå hen med sin usikkerhed.

En ulykke er én for mange. Og kunsten er vigtig, men 
ikke vigtigere end helbredet, psyken og sikkerheden.

Katja Holm, 
formand for Dansk Skuespillerforbund

Foto: Karoline LieberkindDER SKETE JO 
IKKE NOGET…

Af Mikkel Stubbe Teglbjærg
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LEVER MAN?

f r i t  e f t e r  S h a k e s p e a r e

ELLEN HILLINGSØ     PETER REICHHARDT     CAMILLA BENDIX     
MADS M. NIELSEN     METTE KOLDING     PELLE KOPPEL
INSTRUKTION LYDIA BUNK     SCENOGRAFI NADIA NABIL     KOMPONIST PETER KOHLMETZ MØLLER

Inspireret af Shakespeares “Stormen” er 6 mennesker strandet et ukendt sted efter 
en voldsom storm. De er fanget midt i livet, og i en febrilsk søgen efter “lykken”…


