
Til salg på de
sociale medier
Det kan lyde kommercielt og smage af 
ufine tricks at se sig selv som et brand, 
men det er nødvendigt, mener ekspert.

Jeg har altid haft 
en bagvej ud
"Jeg har ikke stræbt efter noget som 
helst, men jeg kan egentlig godt se, 
der er sket ret meget undervejs." Mød 
Christoffer Bro.

Arkivet der gør 
dig udødelig
Hvis du har været med i en dansk spille
film, bliver din præstation bevaret i al 
fremtid. Kom med indenfor i Filmarkivet.
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ny efteruddannelse og karrieremulighed!

 Danse Coach®
Bliv uddannet til at coache og lede andre til et kreativt liv med 
dans, bevægelse og Enneagrammet som omdrejningspunkt.

Målrettet for dig, der er danser, koreograf, underviser, 
leder af en skole, et kompagni...

www.danse-coach.dk

Læs referatet fra generalforsamlingen
Referatet fra generalforsamlingen 31. maj 2015 ligger nu tilgængeligt 
på skuespillerforbundet.dk. 

Du skal bruge dit medlemsnummer og det password, som du bruger til 
Skuespillerhåndbogen, for at komme til at læse det.HUSK



FORSIDEFOTO: Skuespillerne Kate Kjølby, Rikke Bendsen 
og Lars Hjøllund fotograferet af Henning Hjorth.
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BLIV ET BRAND PÅ DE SOCIALE MEDIER 6
Der er meget stor forskel på, hvor meget DSFs medlemmer er 
til stede på de sociale medier. Men scenekunstnere burde bruge 
de nye medier langt mere bevidst til at brande sig selv, mener 
ekspert. Og det kan heldigvis sagtens gøres uden et ”Til salg” 
skilt i panden.

HØJ AF KOMMUNIKATIONSTRÆNING 9
Vi må gøre op med forestillingen om, hvad en skuespiller kan 
og skal, at det fedeste er at lave film, mens undervisning og 
kommunikationstræning ligger helt nede i bunden. Det kan give 
mere anerkendelse og faglig udvikling at bruge sin uddannelse 
uden for scenen, mener skuespillere.  

JEG HAR ALTID HAFT EN BAGVEJ UD 14
Han gik ikke af vejen for at kreere sit eget kostume, introdu
cerede Danmark for totalteater og har i sit snart 80 år lange liv 
været både skuespiller, instruktør og teaterdirektør. Ved siden 
af leverede han tre børn til scenen. Mød Christoffer Bro, der 
egentlig blev skuespiller ved en tilfældighed.  

ARKIVET DER GØR SKUESPILLERE UDØDELIGE 18
Filmarkivet under Det Danske Filminstitut er et topmoderne 
skatkammer. Her gemmer man den pligtafleverede danske 
filmskat så nænsomt og sikkert, at den kan holde til evig tid. Og 
her digitaliserer man de gamle film så hurtigt, som det kan lade 
sig gøre med penge fra fonde og puljer.
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Fire internationale organisationer, der 
tilsammen repræsenterer over 500.000 
europæiske skuespillere, musikere, 
sangere og dansere, er gået sammen i 
en fælles kampagne for fair betaling til 
udøvende kunstnere på nettet. 

Kampagnen ”Fair Internet for Performers” blev skudt i gang,  
da EUkommissionen kom med sit udspil til et digitalt indre 
marked. Dansk Skuespillerforbund er aktivt involveret i kam
pagnen gennem både det internationale skuespillerforbund 
og sammenslutningen af forvaltningsorganisationer i Europa, 
og du kan selv være med til at lægge pres på lovgiverne ved at 
bakke op om kampagnen med din underskrift.

”Europa ville ikke have et kulturliv og en kreativ sektor, som 
bidrager til den samlede europæiske økonomi, uden de udøven
de kunstnere. Alligevel får kunstnere ikke en fair betaling, når 
deres arbejde bliver udnyttet på digitale medier. Den nuværende 
EUlovgivning virker simpelthen ikke godt nok,” siger formand 
Katja Holm om baggrunden for kampagnen. 

EUlovgivningen blev oprindeligt lavet for at sikre udførende 
kunstnere en rimelig betaling for onlineudnyttelsen af deres 
fremførelser. Dengang indførte man en særlig ret til ”at stille til 

Din underskrift for 
et fair internet

Hyr din egen 
lønforhandler
Nu kan du også få hjælp til at forhandle din indivi
duelle løn. Dansk Skuespillerforbund har tilknyttet 
en ekstern forhandler, som for 750 kroner i timen 
hjælper dig til den bedst mulige aftale.
 
Læs mere på skuespillerforbundet.dk

rådighed”, som giver udøvende kunstnere eneretten til at tillade 
eller forbyde, at deres indspilninger bliver stillet til rådighed 
for offentligheden on demand. Idéen var, at retten til at stille 
rådighed skulle danne basis for en forhandling om betaling. Det 
har bare vist sig, at langt fra alle opnår en fair betaling.  

Derfor foreslår organisationerne bag kampagnen en tilføjelse 
til den eksisterende eneret, der sikrer, at kunstnere ud over 
retten til at stille til rådighed får et garanteret vederlag for 
tilrådighedsstillelsen af deres fremførelser on demand. Pengene 
skal opkræves fra de kommercielle tjenester, fx YouTube, og 
forvaltes af kunstnernes forvaltningsorganisationer.  

Du kan læse mere om kampagnen og støtte med din underskrift 
på www.fairinternet.eu

/ CK
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Har du lyst til at indgå i et virksomheds partnerskab om en kon
kret innovativ opgave og medvirke til at vurdere effekten – for 
virksomheden og for dig? 

Partnerskabet kan for eksempel handle om samarbejde, service, 
produktudvikling, kommunikation, ledelse, profilering, events 
eller kulturpartnerskaber, og du og virksomheden kan søge om 
op til 75 % tilskud til din løn og din transport. Puljen kommer fra 
nordjyske KulturKANten og kan søges af alle kvalificerede via 
Artlab, som er projektoperatør. 

Der er ansøgningsfrist 15. september, 25. oktober og  
1. december.

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger, om match og om 
support på www.artlab.dk/artbizznord 

Vi har alle været på smukke Gl. Scene på 
Kongens Nytorv, enten som optrædende 
eller som publikum. Men har du 
nogensinde tænkt over hvorfor, der over 
prosceniets ramme står 'Ei blot til lyst'?

Af Linnea Voss

En prosceniums indskrift er den tekst, der udtrykker teatrets 
valgsprog og motto.

Da Komediehuset åbnede på Kgs. Nytorv i 1748, lød indskrif
ten over prosceniet sådan her: ”Nil dictu hæc linima tangent”. 
Det betyder ”Ej komme inden disse døre, hvad hæsligt er at 
skue eller høre”.

Og så i 1774 fik vi indskriften, som vi alle sammen kender så 
godt. Der er forskellige forlydender om hvem, der egentlig fandt 
på det. Thomas Overskou skriver i sin teaterhistorie fra 1860, at 
det var teatrets fire direktører, der hver bidrog med et ord.

Den første mente, at der skulle stå ”Lyst”, den næste at der 
skulle stå ”Til Lyst”. Den tredje syntes, der skulle stå ”Blot til 
Lyst”  og den sidste supplerede med det lille ”Ei”.

Mottoet var et klart udtryk for oplysningstidens ideologi og 
stod lysende over prosceniet indtil 1798, hvor direktionen, uvist 
af hvilken årsag, ændrede det til "Castigat Ridendo Mores” 
(Ved latter revses sæderne), som var hentet direkte fra Opera 
Comique i Paris. Publikum var vrede over denne nye indskrift 
som meget få forstod, men først i sæsonen 181718, ændrede 
man indskriften tilbage til det velkendte ”Ei blot til Lyst”. Til 
alles tilfredshed.

Partnerskab 
med virksomhed i 
1100 dage

Ei blot til Lyst
 Har det stået der altid?

www.faar302.dk

fra gemmerne

Er du til DOINK? 
Så kom til BOGRECEPTION i Møllegades Boghandel lørdag den 5. sep

tember mellem 12 og 17, hvor Scenelivs stribetegner Mikkel Stubbe Tegl

bjærg, vil være at finde mellem sine egne udgivelser, både nye og gamle. 

Medbring dit gode humør og fyld lommen med mærkelige anekdoter og 

sjove historier du kan dele ud af. Ingen tilmelding nødvendig, og alle er 

velkomne. Vi ses!
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Bliv et brand på de 
sociale medier

Brugen af sociale medier varierer 
meget hos medlemmerne af Dansk 

Skuespillerforbund. Ekspert i 
branding anbefaler, at man som 

skuespiller, danser, operasanger eller 
musicalperformer bruger de sociale 

medier til at gøre opmærksom på sig 
selv, og det kan man godt uden at 

have et skilt med ”Til salg” i panden. 
Branding er et langt sejt træk, der 

kræver tålmodighed.

Af Jacob Wendt Jensen

Efter internettet er blevet hvermandseje, er det de seneste år 
begyndt at vrimle med sociale medier. Hver gang der er gået 
yderligere et par år, er der kommet et nyt socialt medie til. Et 
”socialt medie” betyder ganske enkelt, at man indgår i en social 
sammenhæng online, hvor der er mulighed for at kommunikere 
begge veje. 

De fleste kender Facebook, hvor 86 procent af Dansk Skue
spillerforbunds medlemmer har en profil. Derefter kommer 
LinkedIn, hvor omkring to tredjedele er til stede. Til en sammen
ligning er kun omkring hver tredje på YouTube, Google Plus og 
Instagram. Godt hver femte er på Twitter, mens Pinterest er der, 
hvor færrest scenekunstnere indtil videre er til stede.

Se min casting - hør min lydprøve
Trine Nebel er ekspert i sociale medier og branding og arbejder 
på Danmarks Medie og Journalisthøjskole. 

”Skuespillere og andre kunstneriske sjæle har det med at 
være bange for at give et indblik i, hvad der foregår bag kulis
serne. En del lever med en efterhånden forældet opfattelse af, 
at ”publikum” på de sociale medier skal betale for den slags. Det 
skal man naturligvis også som hovedregel, men man er samtidig 
nødt til at uddele smagsprøver. Se hvordan jeg går til casting. 
Hør min lydprøve. Sådan ser jeg ud i mit kostume. Og mere af 
samme skuffe. Billeder og anden information, der kan pirre 
interessen for det, som kunstnere går og laver til daglig. Man 
kan ikke sidde og vente på, at folk opdager, at man for eksempel 
er med i et stykke på Folketeatret. Man skal hjælpe med at gøre 
opmærksom på, at der går et teaterstykke lige netop der.”

Trine Nebel henviser til det, som musikerne og pop og 
rockbands allerede gør. De lægger for eksempel deres musik ud 
på YouTube.

”Måske især skuespillernes selvforståelse trænger til en  
modernisering. Det er en fordel at se sig selv som et brand. 
Det kan umiddelbart lyde meget kommercielt og måske endda 
smage af ufine tricks, men det er nødvendigt med den skrappe 
konkurrence i dag,” siger hun.
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Pinterest er overset
Hvis man som scenekunstner gerne vil leve af sit fag, er det en 
god idé at have en profil på Facebook, hvilket mange så også 
har. Det er stedet, hvor man primært profilerer sig nu om dage, 
men Trine Nebel vil gerne pege på en hidtil ubrugt mulighed:

”Relativt mange er på Google Plus, men til gengæld er kun 
ganske få på Pinterest, og det undrer mig egentlig. Pinterest er 
et ekstremt interessant medie for en scenekunstner, fordi det 
er billedbåret. Her kan man for eksempel lægge billedet fra en 
artikel på og linke dybt til selve artiklen,” siger Trine Nebel og 
fortsætter:

”Det gode ved Pinterest er, at du kan lave tavler med forskel
lige overskrifter, hvor du tematisk samler dine bedrifter. Det 
kunne være skuespillerpræstationerne på en side, reklamefilm 
på en anden side, stemmer til animationsfilm på en tredje side 
eller for eksempel klip fra anmeldelser. Pinterest er faktisk rigtig 
smart som en opslagstavle, lidt som man kender det fra ’køb, 
salg og bytte’ steder.”

Gør dine odds bedre
Brandingeksperten taler ikke om scenekunstnere, der i forvejen 
er meget kendte. Hun vil gerne have dem, der er lidt mindre i 
spotlyset i tale.

”Sociale medier giver jo netop skuespillerne i næste række 
en mulighed for at gøre opmærksom på sig selv, så man kan 
forsøge at bryde en tendens, jeg ser til, at instruktører og 
producenter har det med at vælge de sikre navne. Her kan man 
som skuespiller selv gøre en indsats for at forbedre sine odds 
for at blive valgt. Også selv om man føler, at man lige skal over 
grænsen for, hvad man plejer at gøre. Når man tager i betragt
ning, hvor ofte skuespillere, dansere og musicalperformere må 
supplere deres gerning med andet arbejde, burde det give et 
ekstra skub til at gå på de sociale medier og satse lidt mere på 
sig selv på en anderledes måde,” siger Trine Nebel.

Men hvordan gør man sig selv til et brand?
”Hvis man vil tage den del af arbejdet seriøst, bør man tænke 

sig godt om og lægge en strategi. Det er helt i orden at skrive 
om privatlivet, så man holder sit navn varmt i modtagernes 
erindring, men det må ikke blive alt for personligt, så mystik
ken forsvinder. Generelt magter vi ikke at læse om datterens 
tandlægebesøg, for så bliver det til støj. Det gælder også, hvis 
man er scenekunstner. Man skal i stedet vise sit spændende liv 
frem. Vise det eksotiske og det anderledes. Branding handler 
om, hvordan man stille og roligt cykler op og bliver ”top of mind” 
i modtagernes bevidsthed, og en ting er helt sikkert i den forbin
delse. Man kommer ingen vegne, hvis man slet ikke gør noget.”

Langsom genkendelighed
Trine Nebel medgiver, at man som kunstner går en balancegang. 

”Mange kreative er rædselsslagne for at profilere sig selv 
med en digtsamling eller en sang, for de finder det dybest set 
frastødende. Men det skal naturligvis ikke ske med et ’kom og 
køb mig’skilt eller et ’tag mig’skilt i panden. Man bør gå efter 
den raffinerede udgave af de to tænkte situationer. Det handler 
om at opnå en langsom genkendelighed. Det er det, der er selve 
målet med branding. Det gælder uanset, om man skal sælge 
en skuespiller eller en termokande, hvis man kan tillade sig at 
sige det så råt og brutalt. Det gælder om via opmærksomhed at 
skabe muligheden for, at de rigtige mennesker i en eller anden 
sammenhæng senere tænker eller siger ’Ham eller hende har jeg 
jo hørt om før’,” siger Trine Nebel.

Hun sammenligner situationen med, at man måske har en god 
vare at tilbyde, men hvis man bor i en sidegade, så er man nødt 
til at gøre opmærksom på, hvor butikken ligger. Ellers er der ikke 
mange, som finder den.

Facebook fungerer
Birgitte Raaberg er en af de skuespillere, der har svaret på 
Dansk Skuespillerforbunds undersøgelse om medlemmernes 
brug af sociale medier. Hun har blandt andet været med i ”Midt 
om natten” og ”Riget II”, hvor hun blev belønnet med en Bodil 
for begge roller. Hun er 61 år i dag og lever både af skuespil og 
kurser om kommunikation, og så er hun også ved at skrive en 
bog. Birgitte Raaberg er til stede på både Facebook, LinkedIn og 
Twitter.

”Facebook er det af de sociale medier, jeg bruger mest. I min 
optik er det et supergodt medie. Hvis man lige står og skal have 
fat i en eller anden, så er de ganske ofte på Facebook. På Face
book er det sådan, at man højst må være venner med 5.000. 
Hvis man kommer højere op, skal man lave en decideret fanside 
eller det, man kalder en officiel side, og det har jeg valgt ikke at 
gøre. I stedet luger jeg lidt ud i flokken en gang imellem, så jeg 
holder mig under grænsen. Sandheden er jo også nok, at 5.000 
mennesker har du ikke alle sammen networket med, og man 

DSFMEDLEMMER PÅ 
SOCIALE MEDIER
Dansk Skuespillerforbund har spurgt medlem
merne om deres brug af sociale medier. Hitlisten 
over hvor mange procent af de adspurgte, der er 
på hvilke sociale medier ser sådan her ud:

• Facebook, 86 pct.
• LinkedIn, 66 pct.
• YouTube, 37 pct.
• Google Plus, 29 pct.
• Instagram, 27 pct.
• Twitter, 21 pct.
• Pinterest, 7 pct.

Birgitte Raaberg er hyggelig på Facebook, skarp på LinkedIn og sjov på Twitter. 

Foto: Steen Brogaard
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skal også passe på ikke at udvide sit netværk så meget, at man 
til sidst ikke selv kan finde rundt i det.”

Skuespilleren forsøger at være bevidst om, hvordan hun 
bruger Facebook, men det lykkes ikke altid.

”I forhold til mit job vil jeg gerne bruge Facebook forsigtigt. 
Jeg veksler mellem opslag af den personlige og hyggelige slags 
og så de professionelle. Og den tredje type er, hvor man lufter 
sine meninger. Jeg vil sige det på den måde, at jeg kører meget 
bevidst i peioder, og i andre perioder glemmer jeg det og slipper 
det professionelle greb en smule. Det, jeg også godt kan lide er, 
at man ikke behøver gøre Facebook til mere, end det er. Folk på 
Facebook er indforstået med, at man ikke behøver at lave 100 
aftaler, blot fordi man krydser hinanden. Og så har Facebook jo 
den fordel, at man kan brande sig, som man selv vil i modsæt
ning til de traditionelle medier,” siger hun.

Vil gerne sprede mig
Som skuespiller må man selv sørge for, at man bliver i loopet, 
når det gælder arbejde. 

”Man kan ikke bare sidde og vente på, at telefonen ringer. 
Sådan har det været i alle de år, jeg har været med. Jeg har ikke 
haft en forventning om, at Steven Spielberg ville ringe, fordi 
han har savnet netop mig. På en eller anden måde må man altid 
være opsøgende. Tidligere var der kun Skuespillerhåndbogen og 
en showreel måske, men i dag suppleres det af tilstedeværelse 
på de sociale medier. I forhold til branding får man hele tiden at 
vide, at man skal fokusere smalt. Det er jeg dårlig til. Jeg forbe
holder mig ret til at brande mig på forskellige måder på forskel
lige sociale medier. Hyggelig på Facebook, skarp på LinkedIn og 
måske lidt morsom på Twitter,” siger Birgitte Raaberg, som i 
øjeblikket befinder sig lidt i et vadested med LinkedIn.

”Jeg skal simpelthen have sorteret i vennekredsen og opdate
ret min profil. Ligesom i den virkelige verden gælder det jo på de 
sociale medier, at der hvor du giver din energi, der er du synlig og 
der, hvor du ikke gør det, der bliver du usynlig. Man skal nurse de 
sociale medier, for at de virker optimalt,” siger Birgitte Raaberg, 
der medgiver, at det i begyndelsen krævede en del mod at vise 
sig frem på de forskellige platforme.

”Men jeg er blevet kureret med alderen. Det er en læreproces 
man lige skal igennem.”

TRINE NEBELS FEM GODE RÅD 
TIL BRUG AF SOCIALE MEDIER
•   Tag et kursus i brugen af sociale medier.

•   Overvej hvilken type skuespiller du gerne vil være kendt 
som, og hvilket omdømme du gerne have og find dernæst 
ud af hvilken slags opdateringer du kan understøtte det 
med.

•   Vælg to eller tre sociale medier og brug dem til gengæld 
konsekvent

•   Hav tålmodighed. Bare fordi du poster noget, ved hele 
verden det ikke med det samme. Det er et langt sejt træk.

•   Tænk på dig selv som en lille, selvstændig virksomhed.

MAGASINET SCENELIV

Skuespillerne fra TeaterSpektrum er samlet for at forberede 

et forumteater om sårbare unge, der er ved at falde ud af 

uddannelsessystemet. Foto: Henning Hjorth
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De fleste skuespillere bruger en gang i mellem deres kunstneriske 
kompetencer i job helt uden for branchen. Mange gør det for pengenes 
skyld, men det kan også give mere anerkendelse og faglig udvikling at 
bruge sin uddannelse uden for scenen.
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Af Marie Bille

Der er dækket op med chokoladeboller, kaffe og te i blomstrede 
kopper første prøvedag efter sommerferien i TeaterSpektrums 
lokaler i en lejlighed i det indre København.

Ved det runde bord af træ sidder skuespiller, kunstnerisk 
konsulent og indehaver af TeaterSpektrum Rikke Bendsen 
med sin MacBook slået op foran sig. Rundt om hende sidder 
skuespillerne Helene Egelund, Lars Hjøllund og Kate Kjølby. De er 
samlet for at forberede et forumteater for omkring 100 under
visere i Region Syddanmark om sårbare unge, der er ved at falde 
ud af uddannelsessystemet.

En typisk opgave for TeaterSpektrum, der er specialiseret i 
forumteater, træning i den vigtige samtale og undervisning i 
personlig gennemslagskraft.

Rikke Bendsen og Helene Egelund har været til møde med 
kunden i Jylland, og nu skal de sætte resten af holdet ind i 
opgaven.

”Hvem er målgruppen?,” spørger Kate Kjølby. Helene Egelund 
og Rikke Bendsen forklarer om underviserne, at de har brug 
for hjælp til at håndtere sårbare unge på uddannelsesstederne 
mere hensigtsmæssigt. Der er de overomsorgsfulde lærere, de 
lidt for hårde og de berøringsangste. De har også mødt nogle af 
de unge selv, som har fortalt om deres oplevelser på mødet.

”Vi har valgt tre scener ud af de eksempler de kom med,” 
siger Helene Egelund, som har nogle papirer liggende foran sig. 
Her er skitseret de forskellige undervisningssituationer med 
replikker, som skuespillerne kan improvisere ud fra.

Replikkerne er egentlig mest for kundens skyld, for scenerne 
fungerer bedst, hvis de bliver improviseret frem så frit som 
muligt, forklarer Rikke Bendsen.

Redskab for andre
Rikke Bendsen har tidligere arbejdet på landets små og store 
scener, og har også medvirket i flere film, efter at hun blev ud
dannet som skuespiller i 1986. De seneste 10 år har hun næsten 
udelukkende beskæftiget sig med at benytte og udvikle teater
metoder til brug i erhvervslivet, og hun hører til blandt de mest 
erfarne på området herhjemme.

Det var et praktisk behov for job og penge, der i første omgang 
fik Rikke Bendsen ind i branchen, da hun søgte og fik job hos 
Dacapoteatret i Odense for 14 år siden.

”Jeg var næsten lige blevet skilt og stod med to børn, så det 
var et behov for at arbejde og tjene penge. Ikke at skulle tænke 
på det hver dag,” fortæller hun.

”Jeg tænkte, så kan jeg altid lige gøre det, til jeg skal lave 
rigtigt teater igen.” 

Men efter 14 dage var Rikke Bendsen helt opslugt af meto
den, og hun blev på Dacapoteatret i tre år, før hun vendte tilbage 
til København og startede sin egen virksomhed.

”Det var en fantastisk oplevelse ikke altid at være afhængig 
af andre, for som skuespiller er man jo i høj grad afhængig af, 
om telefonen ringer, og om man kommer med på den film eller 
serie. Man siger måske ja tak til alt, men der er langt imellem 
guldkornene og mellem, at man virkelig synes, at ens kompe
tencer er i spil. Pludselig syntes jeg, at jeg brugte min viden og  
mine kompetencer.”

En af de helt store forskelle på at arbejde med forumteater 
og andre typer af kommunikationstræning, i forhold til traditio
nelt arbejde på scenen eller film, er, at skuespillerne hele tiden 
skal have fokus på deltagernes behov, og de problemer eller 
udfordringer, de skal have hjælp til.

”Vi er altid værktøj og redskab for nogle andre. Her går man 
meget bag om vores håndværk. Jeg går ned i min egen værktøjs
kasse som skuespiller og oversætter den til virksomhedernes 
behov,” forklarer Rikke Bendsen.

Ind under huden
Frank Gundersen er skuespiller og har i flere omgange været 
fastansat på forskellige teatre. Hver gang har han sagt op 
efter nogle år. Rastløsheden og lysten til noget nyt træk
ker, og i dag breder han sig som freelancer over fire spor i sit 
arbejde, hvor han både spiller, instruerer, underviser og laver 
kommunikations træning. Han mener, der er grund til at gøre op 
med forestillingen om, hvad en skuespiller kan og skal, og hvad 
der har mest prestige i.

Lars Hjøllund provokerer som eleven Anton sin lærer, Helene Egelund. Foto: Henning Hjorth
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”Når man kommer ud fra skolen, har man en forestilling om, 
at det fedeste er at lave film, det næstfedeste er at stå på de 
større scener, og så kommer det ligesom nede i rækken, det med 
at lave gruppeteater og børneteater. Helt nede i bunden ligger 
undervisning og kommunikationstræning, og hvad man ellers 
kan gøre med sit fag,” siger han.

Selv har han, ligesom Rikke Bendsen, oplevet det modsatte. 
Noget af det, han troede ikke ville have så stor værdi, har vist 
sig at have enorm stor værdi. Det gælder for eksempel for kom
munikationstræning, som han kom i gang med for femseks år 
siden gennem en gammel holdkammerat, der caster til Odense 
Universitetshospital. De bruger skuespillere til undervisning og 
eksamener, når læger skal lære at kommunikere med patienter 
og pårørende, og for eksempel give dem en svær besked om 
en diagnose eller et dødsfald. I dag samarbejder han med flere 
forskellige, blandt andet Dacapoteatret, Århus Universitet, Psy
kiatrien i Odense og en privatpraktiserende psykolog i Horsens, 
der hjælper socialrådgivere med konflikthåndtering. 

”Det har overrasket mig, at når jeg laver kommunika tions 
træning, så kan jeg komme hjem fra sådan en dag og være 
fuldstændig høj over det, jeg har givet til andre. Noget som har 
været brugbart for dem. Det, jeg får tilbage fra den enkelte kur
sist, rammer dybere, end hvis jeg havde stået til fremkaldelsen i 
en succesforestilling og fået applaus,” siger Frank Gundersen.

Han oplever også, at den store bredde i hans forskellige ar
bejdsopgaver, hjælper ham til at løse hver enkelt opgave bedre.

”Det er nødvendigt at definere et fokus for opgaven, inden 
man går i gang. Det er jeg blevet bedre til ved at sprede mig så 
meget. Når man definerer fokus på forhånd, så løser opga
verne sig bedre, og man får meget mere ud af det, fordi man 
virkelig kan gå i dybden med netop den opgave.”

Det er måske noget porno?
Hos TeaterSpektrum er stolene blevet rykket væk fra bordet 
og står nu vendt mod en rød tavle på væggen ud mod gangen. 
Nu skal spillerne på gulvet og prøve en scene, der foregår i det 
improviserede klasselokale. Lars Hjøllund spiller den irriterende 
elev Anton, som provokerer den kvindelige underviser (Helene 
Egelund) ved at have sin opmærksomhed på sin smartphone 
i stedet for at koncentrere sig om det, der foregår på tavlen. 
De to skal ende i en ’hanekamp’. Helene Egelund viser, hvordan 
læreren kæmper for at bevare autoriteten ved at tage Antons 
telefon med bemærkningen, ”det er måske noget porno?” før 
hun smider Anton ud af klasseværelset, og han vælter stolen, 
går og smækker hårdt med døren.

Det vigtige er, at underviserne kan genkende de situationer, 
som spillerne viser, forklarer Rikke Bendsen efterfølgende.

”Alt hvad vi gør, skal give mening for kunden. Det må ikke 
blive for langhåret eller for teateragtigt, eller for svært at 
adoptere ind i deres verden. Det er vi meget obs på, sådan 
’ja, den var meget sjov’, men den var ikke helt meningsfuld, 
så hvordan kan vi lige justere,” siger hun og skruer lidt på en 
imaginær skrue i luften.

Det, der adskiller skuespillerne fra mange af de andre udby
dere af kurser i kommunikation, er den praktiske tilgang, hvor 
læring skabes gennem at gøre, spejle, mærke og føle.

”Det bliver fysisk og konkret for deltagerne, og det går i 
hjertet og i oplevelsen, fremfor at det bare er noget, man skal 
tænke. Det gør noget andet ved folk på sådan en temadag, 
hvor der ofte er meget teori og mange ord,” supplerer Helene 
Egelund, og Rikke Bendsen fortsætter:

”Vi kommer med en lethed og en uhøjtidelighed og en høj 
energi, som gør lidt sådan her ved folk,” siger hun og bevæger 
hænderne foran sig, som om hun ryster en pose i luften. ”Det 
vidste vi slet ikke i starten, for sådan ser vores verden som 
skuespillere jo bare ud.”

Har nærværet
Den kropslige tilgang har været omdrejningspunktet for Anni 
Bjørn, der gennem stort set hele sin karriere har vekslet mel
lem jobs på scenen og undervisning i kommunikation gennem 
firmaet Facile, som hun har haft sammen med sin mand Sven 
Ole Schmidt, der også er skuespiller.

For tre år siden fik karrieren endnu et ben at gå på, da Anni 
Bjørn blev færdig med en fireårig diplomuddannelse til kunst
terapeut. Et værelse i hjemmet i Aarhus er blevet indrettet 
til konsultation, hvor Anni Bjørn modtager sine klienter, som 
kommer med helt forskellige problemer. Det kan være en ung 
anorektisk pige, en psykologistuderende, der har svært ved at 
leve op til sine egne krav, en pensioneret sygeplejerske, eller en 
mand i fyrrene, der ikke kan finde en kæreste.

Her hjælper hun sine klienter gennem en terapiform, der 
tager udgangspunkt i kunstneriske processer. Hun opfordrer 
klienterne til fx at male deres problemer og følelser eller vise 
dem gennem bevægelser og drama i stedet for kun at tale 
om dem i terapien, på den måder ”snyder” man hjernen til 
handling.

Anni Bjørn trækker altid på de kompetencer, hun har med 
sig fra sin skuespillerfaglighed.

"Det, jeg får tilbage fra den enkelte kursist, rammer dybere, end applaus til fremkal

delsen i en succesforestilling,” siger Frank Gundersen. Privatfoto
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”Som skuespiller skal du jo leve dig ind i et andet menneskes 
psykologi. Vi har det nærvær, som skal til,” siger hun.

”Hvis du som skuespiller mister nærværet et sekund, så 
taber du også teksten, og det får følger for dine medspillere. På 
samme måde oplever jeg nødvendigheden af nærvær, hvis jeg 
arbejder som terapeut med en gruppe. Så er jeg hele tiden nødt 

til at mærke, hvordan den og den har det. Er der nogen, som 
kigger ned, eller hvor fødderne begynder at køre rundt, fordi de 
helst vil væk herfra? Hele tiden have det overblik. Det er enormt 
vigtigt, både som skuespiller, og som underviser og terapeut.”

En anden ting, Anni Bjørn oplever, er fælles for terapien og 
skuespillerfaget, er evnen til at gribe det, der opstår i nuet. 

”Hvis en klient for eksempel har modstand mod et forslag 
eller noget, vi er ved at gå ind i, skal der være nærvær nok til at 
være spontan og gribe til noget andet. Du kan ikke forberede 
alting før klienten kommer.

På samme måde er det at stå på scenen. Hvis din medspiller 
kommer med en anden retning på sit spil, eller publikum plud
selig reagerer spontant anderledes med latter eller klapsalver, er 
det vigtigt, at du kan være i det, og ikke bare følge det du plejer 
eller havde planlagt.”

Anni Bjørn har aldrig ønsket at opgive scenearbejdet helt 
til fordel for undervisning og terapi. Senest medvirkede hun i 
”Som i Himlen” (af Hans Rønne/Kay Pollack), der spillede på Cph 
Stage festival i juni.

Men hun ser en fremtid for sig, hvor terapien får en større 
plads i arbejdslivet.

”Det er et spor, som jeg vil blive ved med at kunne holde til. 
Jeg er 59 år, og det er også anstrengende at være på scenen hele 
tiden. Det der nervepres. Det er fint en gang imellem, men hvis 
man har det hele tiden, så tror jeg på et tidspunkt, når man bli
ver ældre, at man godt kan blive træt. Som terapeut kan jeg yde 
min støtte til andre, og samtidig er det mindre hårdt, tror jeg.”

EFTERÅRSPROGRAM 
DEN DANSKE 
SCENEKUNSTSKOLE 
KØBENHAVNEFTERUDDANNELSEN

FORMIDLINGSKOMPETENCE I TALE OG SANG 
6 lørdage med start 19. sept. 

To kurser der fokuserer på vidensdeling af og udvikling af 
kompetencer i fagene sang og tale - specifikt rettet mod 
arbejdet med det dramatiske udtryk. Efter kursernes af-
slutning vil deltagerne være i stand til at undervise i faget 
sang eller tale med fokus på det musikdramatiske og det 
tekstlige dramatiske arbejde.
Undervisere: Henning Silberg (tale) og Marianne Søren-
sen (sang)

LIVE ART FOR BØRN FOR VOKSNE  
– et seminar om live art og performancekunst for børn
10. okt.

Findes der regler for, hvad man kan præsentere for 
børn? Er det de voksne, der skal definere dem? Hør 
kunstnere, forskere, børn og kritikere fortælle om deres 
oplevelser med grænser og regler i konkrete kunst- og 
teaterprojekter.

DANSEREN SOM ENTREPRENØR 
19. okt.-6. nov. 

Efteruddannelse i idéudvikling, administration, personlig 
ledelse, kommunikation, ”self-marketing” og dansens 
placering i det danske kulturlandskab. 

Anni Bjørns terapi tager udgangspunkt i kunstneriske processer. 

Foto: Christina Salling Johansen
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Udover stepperne
Skuespillerne i TeaterSpektrum er tilbage omkring det runde 
bord. Kate Kjølby har tage sin kalender frem, og Helene Egelund 
og Lars Hjøllund har hver en telefon i hånden. De har halvanden 
prøvedag mere, før temadagen med underviserne, som skal 
lægges fast.

Der er ikke lang tid til at forberede scenerne og fordybe sig i 
figurerne. Det hurtige tempo er også noget af det, som kan gøre 
det svært at blive god til forumteater og kommunikationstræ
ning generelt, mener Frank Gundersen.

”Jeg er nødt til at tage nogle sats, første bud og så ud over 
stepperne. Man kan ikke stå og fedte med det. Man er nødt til 
at bruge sin intuition meget mere og så skyde fra hoften og se, 
hvad der holder. Jeg bruger meget min umiddelbarhed og mit 
mod til at komme i gang med opgaven,” siger han.

Rikke Bendsen oplever, at skiftet fra teaterverdenen til  
kommunikationstræning har givet mere anerkendelse i det 
daglige for det arbejde, hun udfører, og det betyder meget rent 
mentalt. 

”Der sker jo det sjove med os, at når vi får noget værdighed 
og noget selvrespekt, og vores selvværd bliver styrket, så vokser 
vi jo. Det er en af de væsentligste gevinster. For det er så hårdt 
at være i den teaterverden, det er så råt for vores selvværd. Det 
bliver man ikke budt i det her felt, hvis først man får fat. Men 
det gør man selvfølgelig kun, hvis man har nogle af de talenter, 
der skal til.”

FEM GODE RÅD HVIS 
DU VIL ARBEJDE MED 
KOMMUNIKATIONS TRÆNING  

•     Vær nysgerrig på det problem, du skal hjælpe kunden 
med at løse, og gå til opgaven med respekt og ydmyg
hed.

•     Søg at udbygge og bruge din viden og forståelse for 
kommunikation. 

•     Du skal kunne sætte dig ind i kundens situation og 
perspektiv. Det er rigtige mennesker med rigtige  
problemer, det handler om.

•     Arbejd hele tiden med at oversætte og formidle din 
faglighed til noget, andre kan bruge. Øv dig i at se dig 
selv med kundens øjne.

•     Start med overskuelige opgaver, accepter at det tager 
lang tid at lære. 

Kilde: Rikke Bendsen, skuespiller og indehaver af Teater-
Spektrum

METODE-WORKSHOP MED 
KAMILLA WARGO BREKLING
2.-6. nov.

På workshoppen får du indsigt i de teknikker, Kamilla dag-
ligt bruger i sit arbejde som dramatiker og iscenesætter.

INTENSIVT SKRIVEVÆRKSTED MED 
MADS THYGESEN
9.-13. nov.

Forløbet bygges op omkring improvisation og skriveøvelser, 
hvor der lægges vægt på at udvikle grundlæggende drama-
tiske færdigheder. 

WILLIAM FORSYTHE I KØBENHAVN
19.-23. november 

Artist talk med William Forsythe og soloudstilling på Kunst-
hallen Charlottenborg med Forsythes værker.
Workshop for koreografer og dramaturger med Forsythes 
dramaturg Freya Vass-Rhee 

www.scenekunstskolen-efteruddannelsen.dk

Foto: M
ongi A

ouinet / Laaroussa
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Af Jacob Wendt Jensen

Christoffer Bro fik fjernet en stor tumor i sit hoved for seks år 
siden. Som en følge af operationen er han i dag lam i den ene 
side af ansigtet. Det har givet ham en del gener i det daglige, og 
han siger også nej til, at der skal tages nye billeder. Men samtidig 
er han en stædig rad, der stadig insisterer på at selv at købe ind, 
at besøge sine børn og stadig går en del i teateret. Dog mest til 
forestillinger med hans egne børn, Anders Peter, Laura og Nicolas 
Bro.

”Når jeg ser dem på scenen, er der langt flere følelser på spil, 
end jeg nogensinde selv har kunnet skabe. Det er vidunderligt at 
have prøvet at være skuespiller, og det har været sjovt, men jeg 
har aldrig rigtigt følt mig som skuespiller. Jeg har godt kunnet 
lide at leve en tilværelse, hvor man følte, at alt stod og faldt med 
det, man lavede. Men kom der nogen og gav mig muligheden for 
at blive skuespiller i mit næste liv eller tage til søs, ville jeg vælge 
det sidste, fordi jeg ikke har prøvet det,” siger Christoffer Bro, der 
helt konsekvent underspiller sit liv i teatrets tjeneste. 

Men at lytte til Christoffer Bro er ikke desto mindre noget af 
det mest spændende, jeg som journalist på Sceneliv har været 
ude for. Bro har blik for anekdoter som få, og han husker selv de 
mindste detaljer og replikker med en mild og præcis humor. 

Fra universitet til teatret
”Det er næsten flovt,” indleder den gamle teatermand, før han 
fortæller historien om, hvordan han kun modstræbende blev 
skuespiller.

Et liv i skuespillets 
tjeneste

Tredje artikel i en serie karriereinterviews, 
hvor en stribe ældre medlemmer af Dansk 

Skuespillerforbund taler ud. Med fokus på et 
langt liv i skuespillets tjeneste. Om faget 
og om alt det vigtige rundt omkring det. 
Tidligere i serien er bragt interviews med 

Bent Conradi og Lane Lind.

Jeg har altid haft 
en bagvej ud

I sit snart 80 år lange liv 
har Christoffer Bro været 
skuespiller, instruktør og 

teaterdirektør. Han var blandt 
andet manden, der indførte 

totalteater i Danmark i 
1970’erne og hans tre børn er 
alle blevet skuespillere. Mød 

teatermanden der har indvilliget 
i at tale ud om et liv i teatret, 

som han meget nødigt vil gøre 
vigtigere, end der er belæg for.

Foto: Polfoto
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”Jeg gik på universitetet i Aarhus og læste til magister i historie. 
Der var ingen jobmuligheder, så min professor syntes, at jeg 
skulle prøve noget andet. Jeg kommer fra Jylland, og der gjorde 
man, hvad der blev sagt, så jeg begyndte at overveje noget 
andet. Om ikke andet bare for at prøve det på skrømt. Jeg var 
så fattig, at jeg boede på skift hos kammerater. Bøger lånte jeg 
mig frem til. En dag kom der nogle fyre og spurgte, om jeg ville 
hjælpe med at flytte et klaver, det ville de give en bajer for. Det 
viste sig at være et flygel til en optagelsesprøve hos Kongelige 
Majestæts Acteurs til et stykke på studenterscenen,” forklarer 
han og fortsætter med et smil:

”Vi hyggede os med den øl bagefter, men det viste sig, at der 
kun var tilmeldt tre til prøven, og det så jo ikke ud af så meget, 
nu censorerne var trommet sammen. Inden jeg fik set mig om, 
havde man overtalt mig til også at stille op og læse et digt om 
Aladdin af Oehlenschläger. Jeg tænkte skide være med det og 
prøvede. Da jeg kom ind, sad der en helt stribe af mennesker, jeg 
kendte fra teatret. Jeg begyndte at læse op, men så fik jeg et 
hosteanfald af ren og skær rædsel og nervøsitet. Den første  
censor, Carlo M. Pedersen, der senere blev direktør for Det 
Konge lige Teater, rakte mig sit glas med danskvand, og så gik 
det lidt bedre. Jeg kan ikke selv huske mere af, hvad der skete. 
Men jeg har fået fortalt, at jeg hostede mig gennem monologen. 
Og for hver gang jeg hostede, fik jeg tømt alle udvalgets vand
glas.” Da Bro kom ud derfra, tænkte han, at det ville han aldrig 
mere, men det viste sig, at optagelsesudvalget troede, han 
havde hostet med vilje, som en slags morsom happening. 

”Derfor fik jeg en rolle hos HansHenrik Krause på studen

terscenen, hvor jeg skulle spille konge. Men jeg havde ikke 
nerver til at gennemføre, så jeg sagde til Krause, at jeg skulle 
ud og rejse i flere måneder. Alligevel kørte idéen lidt videre i mit 
hoved, og så valgte jeg at sige til professoren, at jeg kunne tage 
til optagelsesprøven på Det Kongelige Teater i København, Man 
kunne jo altid dumpe med vilje. Jeg kom ikke ind, men så meldte 
Einar Juhl mig også til Privatteatrenes Elevskoles prøve, og min 
mor insisterede på, at når jeg havde sagt A, måtte jeg også sige 
B. Jeg dumpede også der, men Juhl meldte mig også bag min ryg 
til optagelsesprøven i Aarhus, og min mor mente igen, at jeg 
burde stille op. Hun vækkede mig klokken fire om natten, og så 
tomlede vi til Aarhus fra Fredericia,” erindrer han.

Turen gik trægt og Christoffer Bro kom for sent, men fik al
ligevel lov til at aflægge prøve. Og denne gang kom han ind.

”Jeg sagde til min mor, at jeg altså ikke ville gå på teatret, at 
det ikke havde været meningen. Til sidst blev min plan at gå der 
i august måned og så vende tilbage til universitetet i september, 
men jeg blev hængende.”

Ikke megen uddannelse
Men Christoffer Bro var ikke imponeret over skuespilleruddan
nelsen på Aarhus Teater.

”Der var godt nok en smule undervisning i dramatik med Gyrd 
Løfquist og Ulf Stenbjørn. Løfquist udleverede et digt, vi skulle 
lære udenad. Jeg og Ole Wegener fremsagde digtet. Derefter 
vendte Løfquist sig om mod pigerne på holdet og bad om at 
høre deres mening. De syntes, det var noget lort. Og det samme 
sagde vi så bagefter om deres fremsigelse, og så var den potte 
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Syede selv kostume til Puk
I 1959 var Christoffer Bro uddannet skuespiller, men allerede i 
1958 gjorde han lykke som Puk i ”En skærsommernats drøm”. 

”Jeg var god til at lære udenad, og jeg fik det, som egentlig er 
en hovedrolle. Jon Iversen var instruktør, og han accepterede min 
idé om, at jeg skulle stå i midten af scenen. Jeg kan ikke huske 
mange af mine roller, men jeg kan huske, hvad der begejstrede 
mig. Ved Puk begejstrede det mig, at Jon Iversen tog mig med 
på skræddersalen, hvor Ingeborg Brams og Else Skouboes gamle 
kostumer gik i stykker, da jeg prøvede dem. Jeg fik så i stedet 15 
kroner, fordi jeg påstod, at så kunne jeg selv købe mit kostume,” 
siger Christoffer Bro, som gik ud og købte et par badebukser 
og et par gymnastiksko og fik noget affald fra et sted, hvor de 
syede pelse.

”Pelsresterne klistrede jeg på badebukserne, skoene og så 
lidt på kroppen. Det virkede mægtig godt. Med to gummidupper 
i panden var jeg klar. Jeg sagde ærligt talt ikke min tekst så godt, 
men jeg dækkede over det ved at slå en masse kolbøtter, lavede 
rullefald og hovedfald. Jeg var en god gymnast dengang. Næsten 
alle børn i Aarhus så stykket, og det blev en mægtig succes. Der 
blev råbt ’Puuukk’ efter mig på gaden. Børn er ligeglade med, 
hvad man siger på scenen – man skal gøre noget på scenen.”

Kjeld Petersens sovekammerat
Christoffer Bro stak af fra Aarhus, så snart han kunne, og kom 
til at spille hos Stig Lommer på ABCTeatret i 1962. Det var tak
ket være Ove Sprogøe, der tog den helt unge skuespiller under 
sine vinger. På ABCTeatret mødte han Kjeld Petersen, der på det 
tidspunkt havde brudt med Dirch Passer. Oplevelsen står stadig 
helt klart for ham.

”Stig Lommer var venligheden selv og havde mig faktisk 
gående til 1.000 kr. om måneden i et helt år, hvor jeg kun 
introducerede nogle af revyerne. På et tidspunkt fik han den idé, 
at jeg skulle spille sammen med Kjeld Petersen. Efter ’Mus og 
mænd’ holdt Dirch Passer fri et helt år, og Jørgen Ryg og Preben 
Kaas ville ikke spille revy side om side med Kjeld Petersen, fordi 
han sugede al opmærksomheden til sig. Men det ragede mig en 
bajer. Jeg ville gerne se ham blomstre,” mindes Christoffer Bro.

På det tidspunkt arbejdede Kjeld Petersen på Folketeatret, 
og han foreslog en aften den unge Bro at mødes på en café efter 
forestillingen. 

”Han gav natmad, vi sludrede, og han forærede mig nogle 
plader, der var ukendte i Danmark. Da vi skulle hjem, spurgte 
han, om jeg ville med, for han havde en plade mere derhjemme. 
Selv om jeg boede på Amager, tog jeg med ud til hans lejlig
hed over for Frederiksberg Rådhus. Her gav han mig en bog og 
sagde, at jeg kunne kigge lidt i den, mens han fandt pladen i en 
anden stue. Der gik næsten en time, hvor han ikke kom tilbage,” 
husker Christoffer Bro, som til sidst listede hen for at kigge ind i 
stuen ved siden af. 

”Og der lå Kjeld Petersen i sit nattøj og sov sødt. Jeg lukkede 
lige så stille døren til soveværelset og gik hjem. Senere fik jeg at 
vide, at han havde det problem, at han ikke kunne falde i søvn, 
når han var alene. I den efterfølgende måned sås vi næsten hver 
aften, hver gang på samme måde. Vi spiste natmad og tog hjem 
til ham, hvor jeg læste i en bog, mens han faldt i søvn i værelset 
ved siden af. Sådan gik det i en måneds tid, vi talte aldrig rigtig 
om det. Så begik han selvmord,” siger Christoffer Bro stille.

De to nåede kun at optræde sammen under prøverne, hvor 
de blandt andet arbejdede med en sketch lidt a la ’Tre mand og 
en tømmerflåde’.

”Kjeld var meget lidt den store skuespiller privat, og han var 
altid fuld af sjove historier, som han gengav hylende morsomt. 

ude. Vi havde også en Stanislavskiøvelse med Stenbjørn, hvor 
jeg skulle sidde på en stol og se koncentreret ud, og så skulle de 
andre gætte, hvornår jeg var koncentreret. Men jeg kunne ikke 
lade være med at blive forstyrret, når folk hostede eller pillede 
næse. De andre elever gættede på, at jeg var dybt koncentreret, 
og da jeg sagde nej til det, så blev Stenbjørn sur,” siger Christof
fer Bro og fortsætter: 

”Fra universitetet var jeg vant til, at man sagde sin mening 
om stoffet, men det faldt ikke i god jord på teatret, så Stenbjørn 
fik jeg ikke mere at gøre med. Meget mere skete der ikke, fordi 
lærerne havde travlt med at spille på teatret. Aarhus Elevskole 
var en udnyttelse af unge menneskers interesse for teatret. 
Jeg tilbragte en tid på tømrerværkstedet, hvor jeg blev kasseret 
øjeblikkeligt. Sømmene blev hele tiden skæve, og jeg havde ikke 
sans for det. Til gengæld kunne jeg godt male, men da jeg blev 
sat til at male baggrunde, væltede jeg en bøtte med hvid maling 
med vilje for at slippe. Det gad jeg godt nok ikke. Det gik bedre 
på skræddersalen med Fru Deleuran, hvor jeg blandt andet fik 
lov til at ordne hele arkivet over kostumer, for det var interes
sant.”

Jørgen Blaksted, Ole Wegener og Peter Eszterhás var blandt 
de andre elever.

Christoffer Bro i selvkreeret kostume som Puk i “En Skærsommernats Drøm”. 

Foto: Michelle Philips
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Han virkede ikke som en plaget mand, men jeg kan huske, at 
han forsvandt på druk i en uge, hvor jeg ikke så ham. Jeg blev 
ærligt talt dybt chokeret, da han døde, for vi skulle have mødtes 
igen om aftenen. Han var så vital. Det morsomme ved Peter
sen var, at han aldrig spillede andet end meget alvorlige mænd 
med konstante lidelser  og det var urkomisk. Han var en stor 
skuespiller med en humoristisk sans af en anden verden. Ham 
og Dirch var noget specielt. Jørgen Ryg havde også lidt af det. De 
var originale mennesker.”

Succes i Gladsaxe
I 1972 blev Christoffer Bro direktør på Gladsaxe Teater. I midten 
af 1960’erne var han blevet træt af at være skuespiller. 

”I ’Den kaukasiske kridtcirkel’ spillede jeg nogle gode roller, 
men jeg gik og var træt af at være skuespiller. Per Pallesen, som 
jeg kendte på det tidspunkt, var fyr og flamme for at komme 
ordentligt i gang, så jeg lagde mig faktisk syg med halsbetæn
delse nogle gange for at give ham en chance. Resultatet blev, 
at jeg blev sendt til en ekspert, der mente, at jeg skulle have 
fjernet mine mandler. Jeg var tvunget til at sige ja tak, men det 
var forfærdeligt, og i virkeligheden en alt for hård straf for mit 
lille svindelnummer,” siger Christoffer Bro.

Efter en række år med primært instruktørarbejde og efter at 
have iscenesat på Gladsaxe Teater tilbød borgmester Erhardt 
Jacobsen ham jobbet som direktør samme sted. 

”Det var faktisk lidt af en rævekage, for vi måtte kun være 
en lille håndfuld ansatte, og mit budget blev skåret fra 3 mio. 
kroner til 2 mio. kroner. Men jeg gik optimistisk til sagen. Jeg 
var heldig at ansætte Lily Broberg til sådan cirka halv pris, og så 
lyttede jeg til en smart trykkerimand. Han foreslog, at jeg skulle 
trykke en plakat med fotos af de nye stykker, og så fik jeg selv 
den ide, at skuespillerne skulle gå ud i butikkerne og få dem til 
at hænge en plakat op. På den måde blev store dele af Lyngby, 
Bagsværd og Gladsaxe forvandlet til én stor reklame,” siger 
Christoffer Bro, der husker, at Erhardt Jacobsen skældte ham ud 
for at have vendt fiaskoen til en succes.

”Han havde planlagt, at teatret skulle lukke med mig ved ro
ret, for både han og de konservative politikere, blandt andet Poul 
Schlüter, havde fortrudt, at de havde fået teatret  det var en 
tung økonomisk sten i skoen. Og nu bakkede alle pludselig op.”

Triumf med totalteater
Christoffer Bro instruerede totalteater på Fiol teatret, og han 
tog idéen med videre til Gladsaxe Teater, hvor Kaspar Rostrup 
ofte satte i scene.

”Totalteater er meget dyrt, og med vores lille budget var det 
næsten umuligt. Jeg henvendte mig til Kaspar Rostrup, fordi 
han havde lavet noget i Aalborg, hvor man gik ud på sådan en 
lang rampe. Det var lidt hen ad totalteater uden rigtigt at være 
det. Men vores budgetter blev alt for dyre alligevel, så vi gik 
simpelthen op til kulturminister Niels Mathiasen. Vi tog med 
vilje hver vores dør ind på kontoret, og det virkede ret skægt, for 
han fjumsede rundt og grinede. Men han savnede en grund til at 
give os penge, for staten havde egentlig besluttet, at Gladsaxe 
Teater ikke skulle støttes længere.”

Til sidst fik ministeren selv den ide, at hvis Gladsaxe Teater 
lavede noget, der var ’nationalt’, kunne det måske nok forsvares. 

”Vi lovede, at det nok skulle blive nationalt, og så gik vi hjem 
og tænkte os om. Jeg havde en tegneserie af Hans Scherfig, 
der var lavet over Niels Klim af Holberg, og den ville han gerne 
bearbejde videre, men vi skulle skynde os, så vi endte med at 
bruge et radiospil fra DR som forlæg i stedet for,” erindrer han 
og fortsætter:

”Det blev til den første totalteaterforestilling, der foregik på 
vogne. Rostrup og jeg har været lige gode om totalteatret. 
Selve idéen er kommet fra mig, fordi jeg som barn så ’Elverhøj’ 
som friluftsteater i Fredericia med udsigt over Lillebælt. Det var 
kolossalt inspirerende. Som lille dreng var jeg også med hver 
gang KFUM lavede en bazar. Og friluftsteatret og bazaren blev 
til idéen om totalteater, en ide, som Kaspar Rostrup så formede 
mere konkret. 

Da vi spillede ’Kristi himmelfartsfesten’, ville Rostrup gerne 
have, at der dryssede aske ned over publikum gennem hele fore
stillingen. Jeg sagde ikke nej, selv om det lød dyrt. Vi skulle have 
1415 containere med papirdrys stående på teatret, der i øvrigt 
skulle afstives, så det blev alt for omfattende. Det blev i sidste 
ende til, at vi dryssede papir ned over orkestret i stedet for. Men 
Rostrup tænkte simpelthen i totalteater.”

På spørgsmålet om, hvor vidt han selv synes, han har været 
risikovillig som teaterchef, svarer han nærmest forundret:

”Det har jeg nok, men jeg har nok været så dum, at jeg ikke 
har vidst det. Jeg har egentlig ikke stræbt efter noget som helst, 
og jeg har altid sørget for, at der var en bagvej ud. Når vi taler 
sammen nu, kan jeg egentlig godt se, at der alligevel er sket ret 
meget undervejs.”

FEM NEDSLAG OM 
CHRISTOFFER BRO
•  Født 30.10.1935 i Fredericia.
•  Blev uddannet skuespiller på Aarhus Teater i 1959.
•  Har været med i teaterstykker på både Boldhusteatret, 

Riddersalen og Alléscenen. 
•  Var direktør for Gladsaxe Teater fra 1972 til 1984, hvor 

han også instruerede en del stykker.
•  Har medvirket i ”Nissebanden i Grønland” og ”Nissernes 

ø” i 1989 og 2003 og film som ”Far til fire på landet” 
(1955), ”Sorte Shara – Alarm i Østersøen” (1961) og tre 
sengekantsfilm.

Christoffer Bro sammen med børnene Laura Bro, Anders Peter Bro 

og Nicolas Bro. Foto: Scanpix
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Filmarkivet under Det Danske 

Filminstitut er et top moderne lager, 

hvor den pligtafleverede danske 

filmskat bevares. Selv om man godt 

kunne bruge flere penge til digitalisering 

af de gamle celluloidruller, vedligeholder 

og udlåner man en samling, der, hvis 

den var sat sammen i en filmstrimmel, 

kunne nå fire gange rundt om jorden.

Det kræver forsigtighed, hvide handsker og et skarpt øje, når gamle filmruller skal 

efterses med henblik på digitalisering.



For godt og vel ti år siden satte politikerne Filmarkivet, Stats
biblioteket i Aarhus, Det Kongelige Bibliotek i København og 
en stribe andre kulturinstitutioner til at kortlægge deres behov 
for en digitalisering af kulturarven. Den oprindelige idé var, at 
man omkring 2010 ville bevilge penge til et solidt ryk i retning 
af digitalisering af kulturarven, men turborykket blev ikke til 
noget, fordi der kom en finanskrise i vejen. Det betyder, at man 
i Filmarkivet i dag balancerer mellem på den ene side at bevare 
filmsamlinger så sikkert som muligt og på den anden side digi
taliserer i det tempo, det kan lade sig gøre med penge fra fonde 
og puljer.

”Vi har siden 1964 fået film indleveret gennem pligtafleve
ringen, hvilket indsamlingsmæssigt er en stor fordel, men vi har 
ikke haft budget til selv at købe film. Havde vi haft den model, 
kunne vi i dag bruge dem på at digitalisere filmarven i stedet for, 
fordi digitale film er billigere at indkøbe. Da vi ikke kan slukke for 
strømmen eller springe huslejen over, så arbejder vi hele tiden 
på at søge penge til formålet, ” siger Lene Halvor Petersen, som 
er afdelingschef for arkiver og digitalisering. 

Mangler penge til digitalisering
Skulle man digitalisere rub og stub i samlingen, ville det koste 
op mod en milliard kroner, for det koster alt afhængig af længde 
og tilstand et sted mellem 25.000 og 50.000 kroner at digitali
sere en film. Det er penge, der ikke findes her og nu, men Lene 
Halvor Petersen ser fremad.

”Vi har fået skabt rigtigt gode arkivforhold, når det drejer 
som om bevaring. Både til analog bevaring og digital bevaring 
har vi et arkiv af meget høj klasse, så vi har sikret de digitale 
film mange år frem. Nu arbejder vi på, at flest muligt kan 
komme til at se vores film, også selv om de ikke alle er digitali
seret,” siger hun og fortsætter:

”I øjeblikket betaler borgerne for, at filmene bliver bevaret, 
men samtidig kan de ret beset ikke se de fleste af dem. Og 
hvis ikke flere film kan ses, frygter vi, at viljen til at bevare dem 
langsomt fordamper.”

 I forhold til digitaliseringsprojekter har arkivet blandt andet 
fået del i UMTSmidler fra staten, der kommer fra salget af 3G 
telefoni, og desuden har man fået penge fra EU. Via EU har man 
for eksempel været med til at digitalisere gamle film til websi
tet ”europeanfilmgateway”, der blandt andet sidste år samlede 
film fra Første Verdenskrig.
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Værst for dokumentarfilmene
Filmarkivet bliver hjulpet af, at filmverdenen her i Danmark 
er domineret af en stor spiller, Nordisk Film. Filmselskabet 
digitaliserer nemlig en stor del af deres film selv, fordi de stadig 
kan tjene penge på nogle af dem. For eksempel via streaming
tjenesten Den Danske Filmskat.

”Det er naturligvis meget positivt. Samarbejdet aflaster 
vores opgave noget, og dermed kan vi koncentrere os mere om 
de mange film, der ikke er kommercielt interessante, men som 
er lige så historisk vigtige. Der findes i tusindvis af dokumentar
film, som vi har haft en særlig stærk tradition for at producere i 
Danmark. I 1930’erne og helt frem til 1980’erne bestilte den dan
ske stat dokumentarfilm om alle mulige forskellige emner, men 
især om dagligdagen i Danmark,” siger Lene Halvor Petersen, og 
fortsætter:

Arkivet der 
gør skuespillere 
udødelige

Samlingen af gamle danske filmplakater byder blandt andet på klassikere med 

Olaf Fønss og Asta Nielsen.

Af Jacob Wendt Jensen. Foto: Henning Hjorth.
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”Sagen er jo den, at filmene ofte er lavet af vores allerbedste 
filminstruktører, som for eksempel Dreyer og Theodor Christen
sen. Det var helt almindeligt, at man tjente til rugbrødet på den 
måde. Filmene er historisk værdifulde, men ingen er for alvor 
interesseret i at investere i at digitalisere dem,” siger afdelings
chefen.

Hun er til gengæld sikker på, at hvis filmene var digitalt tilgæn
gelige, så ville de hurtigt finde vej ind i dokumentarprogrammer 
og nye filmsammenhænge.

Hov, der var Aksel Schiøtz
Sammenlagt arbejder 20 mennesker med arkivering af film, 
stillbilleder fra film, filmplakater og avisudklip om film i Det 
Danske Filminstitut. Halvdelen af dem sidder i filmhuset i 
Gothersgade, og den anden halvdel på filmarkivet i Glostrup, 
hvor man flyttede filmsamlingerne til fra Bagsværd Fort i 1999. 

Jacob Trock er daglig leder i arkivet, og mens han viser foto
grafen og mig rundt i den 3500 kvadratmeter store bygning, 
forklarer han om det praktiske arbejde og fortæller anekdoter 
fra arkivets historie. Som for eksempel om dengang, personalet 
tilfældigt fandt den meget sjældne tyske film, ”Mädi macht 
Krieg” fra 1917. Den lå mellem nogle filmruller på et loft i Sønder
jylland. Selv om det egentlig ikke er arkivets opgave at gemme 
udenlandske film, gemmer man naturligvis den slags.

Da vi ankommer til Glostrup, har man lige modtaget en 
større samling af film fra Dronning Margrethes Håndbibliotek. 
Arkivet modtager løbende samlinger fra både institutioner og 
private, og det er altid en vurderingssag, når der kommer alt fra 
en enkelt filmrulle til paller med gammelt materiale, hvad der 
skal bevares. 

For eksempel sidder arkivar Mikael Braae netop nu og opda
ger, at der i en indsendt udgave af filmen ”Soldaterkammerater” 
fra 1958 er en hidtil ukendt scene. En scene, hvor Aksel Schiøtz 
synger en sang, er i sin tid blevet klippet ud af filmen på grund 
af problemer med rytmen, eller fordi den ikke passede ind. Hvis 
ikke Mikael Braae havde opdaget den, ville klippet være tabt for 
evigt. I Danmark gemmer man nemlig kun den færdige film og 
ikke fraklip og andet. 

Alt har sin plads
Jacob Trock viser os traditionelle arkiver med filmruller og kæm
pestore tape robotter. Filmene bliver behandlet så nænsomt, 
at de kan eksistere til evig tid. Og alle de film man har digitalt, 
er gemt to steder i samme hus og dertil et helt tredje sted. På 
den måde går intet tabt, hvis der sker en fejl eller en ulykke et af 
stederne. 

Samarbejdet med den etablerede filmbranche er godt, 
fortæller Jacob Trock, pligtafleveringen fungerer. Men han 
frygter fremtidige huller i samlingen. Huller, der kan opstå fordi 
danske independentfilm – der ikke er støttet af Det Danske 
Filminstitut – ikke altid er klar over, at deres film hører ind under 
pligtafleveringen og derfor skal opdages og opsøges. Det er en 
problemstilling, man er nødt til at tage hånd om, fordi nye og 
billigere produktionsmetoder betyder, at der laves stadig flere af 
den slags film.   

Ud over alle filmene på lageret støder vi på en backup pulje 
af bøger fra biblioteket på Det Danske Filminstitut. En eks
tensiv samling af stillfotografier fra mange danske film fra 
stumfilmsalderen og op til 1980’erne. Hos et fotobureau vil man 
typisk opleve, at kun et enkelt foto eller to fra meget kendte 
film er tilgængelige elektronisk. Men i arkivet ligger hele den 
bruttopulje, som de typisk 10 til 12 fotos i biografernes ud
hængsskabe blev valgt fra. 

Jacob Trods ser sig omkring i skatkammeret og gentager, 
hvad han har sagt tidligere:

”Det er meget vigtigt med orden på lageret. Alt har sin 
plads.”

Alle på arkivet kender historien om den sløsede praktikant, 
der arbejdede på stedet for ti år siden. Han satte ikke tingene 

Danmark på film
I slutningen af oktober i år lanceres et omfattende, inter
aktivt website, som man på Filmarkivet har samlet ma
teriale ind til. Ved at samle gamle filmklip fra hele landet, 
vil man skabe et interaktivt Danmarkskort på nettet, hvor 
danskerne for eksempel kan klikke ind på, hvor de er født 
og se historiske filmklip, der alle er i public domain. Det vil 
sige, at de er rettighedsfri, og at man må bruge dem på 
private websites og eventuelt klippe dem om til eget brug. 
Det hele vil foregå via Filmcentralen.

Websites hvor man kan se film:
www.filmcentralen.dk – Webudgave af Den Danske Film
central.
www.filmstriben.dk – Udlån af film via bibliotekerne.
www.europeanfilmgateway.eu – Film fra 34 arkiver over 
hele Europa.

Film på lager og film på køl 
I Danmark er der pligtaflevering af film, og de gemmes 

i Filmarkivet i en stor lagerbygning i Glostrup. En helt al
mindelig spillefilm er lidt mere end 2400 meter lang. Hvis 
man lægger alle filmrullerne og alle videobånd i filmarki
vet i forlængelse af hinanden, vil de kunne nå rundt om 
jordkloden mere end fire gange. De gamle nitratfilm fra 
før 1950 ligger på et brandsikret lager i Hillerød, hvor de er 
frosset ned for på bedst mulige måde at sikre, at de ikke 
forgår. 

Filmarkivet rummer både spillefilm, dokumentarfilm, 
forskellige former for kortfilm og reklamefilm, men det er 
også gamle filmkameraer, arkiver fra filmselskaber, omfat
tende samlinger af filmplakater og stillfotos, ligesom 
der findes filmapparater fra de fleste tidsaldre og andet 
hardware fra filmproduktioner.

Blandt brugerne af arkivet er udenlandske filmfesti
valer og cinemateker, men også filmfestivaler, danske 
producenter og instruktører, får ind i mellem brug for en 
kopi af deres egne film. Som privat kunde eller forsker 
kan du også komme til at se en film. Det koster 250 kr. + 
moms i timen, for der skal hjælp til fra en medarbejder fra 
filmarkivet.
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Runde fødselsdage
Randi Winther  4. september   50 år

Ebba Høeg 8. september 80 år

Ole Hedegaard 10. september 70 år

Claus Maack Bahnsen 16. september 50 år

Gita Jensen 21. september 50 år

Jørgen W. Larsen 25. september 60 år

Lene Falck 30. september 60 år

Jesper BrunJensen 30. september 60 år

Hector Mauricio Vega 30. september 50 år

NielsPeter Christensen 3. oktober 60 år

Entertainer Simon Rosenbaum døde den 19. juli 2015 

Simon er pludselig død. 89 år gammel. Hvor skal man 
ende, og hvor skal man begynde, når man skal mindes 
Simon? Han har været i gang længere en de fleste 
af os, og jeg forstiller mig, at han kunne have fortsat 
uendeligt, hvis ikke pludselig sygdom havde sat 
punktum for en livslang karriere, som har berørt og 
inspireret flere generationer af skuespillere, sangere 
og tekstforfattere.

Han efterlader ikke kun minder og et hav af tekster og 
melodier, men også et stort tomrum, for ingen andre 
er som ham. Han var noget helt specielt. Han havde 
sin helt egen genre inden for underholdning. Simons 
speciale var at opdage unge talenter og bruge dem 
i sine musikcabaréer, revyer og forestillinger. Nogle i 
kortere tid og andre igennem en hel karriere. Jeg har 
selv været så heldig at arbejde sammen med Simon 
igennem næsten 30 år. Senest i november spillede vi 
sammen i forestillingen ”Hold kæft, lever du endnu?” 
på Teater Play på Amager, og vi skulle have optrådt 
sammen ved ”Solisterier” i Aarhus til september.

Og hvis én ting skal fremhæves frem for et utal af 
kunstneriske tiltag, så er det netop ”Solisterier”. 
Det er Simons geniale opfindelse. Et koncept under 
”Dansk Solist Forbund”, hvor han var formand i mange 
år. Simon sammensatte solister fra alle genrer og 
sendte os ud over hele landet, hvor et trofast pub
likum har fået underholdning af høj kvalitet ganske 
gratis. Solisterierne lever heldigvis videre.

Simon. Vi savner dig. Dit skarpe vid, din altid sam
fundsrevsende satire og din trofaste kærlighed. Må du 
aldrig blive glemt!

Lars Oluf Larsen

Mindeord 
for Simon
Rosenbaum

samme sted, som han tog dem, og de få uger man ikke kendte 
til hans sløseri, slås man stadig med. I dag er det den samme 
mand, og kun én mand, der finder frem og sætter på plads igen.
Hvis du som skuespiller har været med i blot en enkelt dansk 
spillefilm, bliver din præstation bevaret i al fremtid. Og det er nu 
engang sjovest, hvis man også kan finde den.

Daglig leder Jakob Trock på jagt efter stillfotos fra gamle film. Alt på rette plads. 

Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix
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DSF STUDIO – KURSER OG TRÆNING I EFTERÅRET

LÆS MERE OG TILMELD DIG KURSERNE PÅ 

SKUESPILLERFORBUNDET.DK/DSF STUDIO 

MED FOKUS PÅ DIT HÅNDVÆRK

ÅBEN STUDIO I EFTERÅRET
For kun 200 kr. pr. halvår kan du købe et Åben Studiokort, 
som gælder til fri træning i og uden for København. 

København
Åben Studio: Klip din egen Showreel med Svenne Friis
Dato: Tirsdage: 1. sept. 6. okt. (undtagen 8. sept.)

Åben Studio: Filmskuespil med Lotte Svendsen
Dato: Onsdage: 2. sept. 7. okt.

Åben Studio: Stemmen i kroppen med Naja Månsson
Dato: Mandage: 7. 28. sept. Obs. Begrænset pladser.

Odense 
Step med Louise Davidsen
Dato: Tirsdage: 8. sept. 10. nov.

Aarhus
Filmskuespil med Morten Lundgaard
Dato: Torsdage: 10. sept. 26. nov. (8. og 15. okt. undtaget)

METODE-WORKSHOP 
MED KAMILLA WARGO BREKLING
Dato: 2.-6. nov. Tilmelding: 21. sept. Pris 700 kr.

På workshoppen får du indsigt i de teknikker, Kamilla Wargo 
Brekling dagligt bruger i sit arbejde som dramatiker og 
iscenesætter.
Kamilla Wargo Brekling er koreograf, instruktør og drama
tiker og arbejder i et felt imellem dans, teater og perfor
mance.

DANSEWORKSHOP 
MED TONIAH PEDERSEN
Dato: 7.-8. nov. Tilmelding: 1. okt. Pris: 300 kr.

Velkommen til en lidt anderledes danseworkshop ledet af 
Toniah Pedersen. Åben Workshop for dansere, koreografer 
og musicalperformere, som ønsker at udvide deres reper
toire og genrekendskab.
Koreograf Tonia Pedersen har en unik og bestemt street 
stil, som varierer fra RnB til rock, pop og jazz. Hun har er
faring med koreografi til musikvideo, dans, teater, musical, 
reklamer, film og TV. De seneste år har Toniah Pedersen 
fokuseret på arbejdet med teater.

INTENSIVT SKRIVEVÆRKSTED 

MED MADS THYGESEN  
Dato: 9.-13. nov. (11. nov. skrivedag, hjemme). 
Tilmelding: 21. sept. Pris: 900 kr.

Kurset bygger på intensive skriveøvelser, hvor deltagerne 
arbejder med situation, karakter og dialog. Forløbet byg

ges op omkring improvisation og skriveøvelser, hvor der 
lægges vægt på at udvikle grundlæggende dramatiske 
færdigheder. Kurset henvender sig til alle, der ønsker at 
skrive dramatik.
Kurset ledes af Den Danske Scenekunstskoles rektor 
Mads Thygesen, tidligere rektor for Dramatikeruddan
nelsen.

DRAMATISK OPERA MASTERCLASS 
I + II  MED ELISABETH LINTON
Dato: 30. nov. - 1. dec. Tilmelding: 15. okt. Pris: 600 kr.

Masterclassene henvender sig til operasangere, der 
ønsker at udforske en udvalgt karakter og finde dybden 
i rollens personlighed gennem teksten og dens samspil 
med musikken. 
Elisabeth Linton er uddannet sceneinstruktør fra Statens 
Scenekunstskole i 2001 og arbejder som sceneinstruktør, 
dramaturg og underviser på bl.a. Operaakademiet og 
Stockholm University of Opera.

ENDAGSWORKSHOP: 
SÆT RETNING PÅ DIN KARRIERE
Dato:  8. sept. Tilmelding: efter først til mølle. Gratis.

På workshoppen får du bl.a. redskaber til at sætte ord på 
og kortlægge dine ønsker og drømme for en fremtidig 
karriere. 10 af deltagerne vil endvidere få mulighed for 
personlig samtale med coach, Gitte Lønstrup.

ARRANGEMENT: 
FERNANDO ARRABAL
Dato: 17. sept. Tilmelding: 16. sept. Gratis ved forhånds-
tilmelding og forevisning af DSF-medlemskort.

Den verdensberømte 83årige dramatiker og filminstruk
tør, Fernando Arrabal, besøger København i forbindelse 
med oprettelsen af den europæiske afdeling af l’Univer
sité Foulosophie på Christiania.
Mød Arrabal i Skuespilhusets foyer, hvor Klaus Hoffmeyer 
forestår en reading af et af hans stykker. Se endvidere 
om aftenen en film om Arrabal i Christianias hyggelige 
biografteater. Efter filmen svarer både Fernando Arrabal 
og filminstruktør Francois Gourd på spørgsmål. 

KURSER KØBENHAVN
ARRANGEMENTER 
KØBENHAVN
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Så er en ny sæson begyndt – en ny kunstnerisk sæson, og denne 
gang også en ny politisk sæson med helt nye aktører på Christi
ansborg. Vi har fået ny regering, kulturen har fået ny minister, 
og vi skal lære nye kultur og beskæftigelsesordførere at kende.
 
Det kan godt virke som et skridt tilbage, når der kommer en ny 
regering, for nu havde vi jo lige fået en god dialog i gang med 
den gamle. Men omvendt er det også en ny start, som giver os 
mulighed for at træde et skridt tilbage, se på vores mærkesager, 
vores branchevilkår og vores argumenter med friske øjne og 
tage fat med fornyet energi.
 
Det glæder jeg mig til at gøre sammen med en næsten helt ny 
bestyrelse. Vi fik en masse nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind 
på generalforsamlingen, og der er nok at tage fat på.
 
Noget af det, der presser sig allermest på, er dagpengesitua
tionen. Dagpengekommissionen kommer meget snart med sit 
udspil, og det er vigtigt, at vi opretteholder dialogen og presset 
på politikerne og fortsat gør vores yderste for at få lavet om på 
et dagpengesystem, der ikke bare er uholdbart for os, men for 
flere og flere mennesker, der arbejder på lignende vilkår.

Det atypiske arbejdsmarked er ikke kun et kunstneranliggende, 
og derfor har Dansk Skuespillerforbund indgået et samarbejde 
med en lang række faglige organisationer, som alle har medlem
mer, der arbejder på det atypiske arbejdsmarked, for eksempel 
magistrene, journalisterne og arkitekterne. Selvstændigheds
problematikken og det at bindkomst skal tælle som almindelig 
lønindkomst står øverst i vores fælles arbejde. Vores mål er at 
fortælle kommission og politikere, hvad et dagpengesystem 
skal kunne rumme, hvis man vil have et tidssvarende og fleksi
belt arbejdsmarked. Men også hvad konsekvenserne bliver, hvis 
man fortsatter med et dagpengesystem, der ignorerer, at det 

atypiske arbejdsmarked 
er godt på vej til at være 
reglen og ikke undta
gelsen.
 
Skatten er et andet vigtigt emne, bestyrelsen vil koncentrere sig 
om. Vi har krav på rimelige skattefradrag for udgifter forbun
det med vores arbejde. Og vi vil blive ved med at insistere på 
et system, hvor det ikke er tilfældigheder, der afgør, hvordan vi 
bliver lignet.
 
For at få den størst mulige gennemslagskraft er arbejdet med 
synlighed i pressen fortsat et væsentligt fokusområde for os.
 
Og sidst, men ikke mindst, vil bestyrelsen fordybe sig i, hvordan 
Dansk Skuespillerforbund bliver ved med at være interessant for 
alle medlemmer. Vi vil for eksempel arbejde videre på at få  
aftaledækket så mange områder som muligt, ligesom vi vil sør
ge for redskaber til den enkelte dér, hvor vi ikke er aftale dækket. 
Vi vil se på den digitale virkelighed og på, hvor vi kan udvikle os 
og i endnu højere grad gøre vores rådgivning let tilgængelig. Det 
gælder for eksempel håndbogen, men vi er også på vej med at 
gøre designet på skuespillerforbundet.dk responsivt, så du altid 
har os ved hånden med et funktionelt design, uanset om du sid
der ved computeren, en tablet eller din mobil.
 
Jeg håber, at du som medlem bliver ved med at komme med øn
sker, behov og idéer til vores arbejde. For vores arbejde er først 
og fremmest baseret på medlemmernes input. Helt som altid.
 
Med ønsket om en god og kunstnerisk sæson.

Katja holm
 

Foto: Karoline LieberkindNy sæson, ny start

MEGET FINT DRENGE, MEGET
FINT. MEN NÆSTE GANG -
KNAP SÅ HØJT OKAY?

Af Mikkel Stubbe Teglbjærg
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Stiften Berlingske CPHcultureJyllandspostenPolitiken

REUMERT
VINDER 

2014

FANDENS 
OLDEMOR
En musikalsk dialog mellem PH og hans mor.
Hvem var PH? Hvem formede hans livssyn? 
Hvem inspirerede ham til at blive den 
samfundsrevsende stemme, vi stadig kan 
huske og høre?

Med udgangspunkt i Igor Stravinskys 'Le Sacre du Printemps' 
(The Rite of Spring) har Granhøj dans skabt den første 
1-times udgave af Rite of Spring. Omdrejningspunktet i 
forestillingen er tabet af uskyld. Publikum vil opleve syv 
mænd i overgangsritualer og andre ceremonier, der 
transformerer drenge til mænd.

Off Off /Produktion

RITE of SPRING
- EXTENDEDGranhøj Dans

V E R D E N S S T J E R N E R  I  V A L B Y

“...Spellbinding...”

Hallandsposten

Tag 1 performer i verdensklasse, 1 hamrende livskrise,½ kg sprængstof, 18 store 
pærer, 25 store økser, 100 tricks, 200 hoppende bolde, 1 naturfænomen. Bland 
omhyggeligt i godt og vel en time, og få en herlig ret af kontrolleret kaos pyntet 
med et saftigt lag sød alvor og ro.

1. - 2.
OKT
2015

Tor-fre 20.00

Tor-fre 20.00   Lør 17.00

24. – 26.
SEP
2015

10. – 20.
SEP
2015

Ons-fre 20.00   Lør 17.00   Søn 15.00 & 20.00

GLITCH
Johan Wellton

“...totally sensational, mind blowing, 
and somehow, also really disturbing...”

Expressen


