
Sverige og Norge langt foran 

Langt fra ligestilling. Fordelingen mellem 
mænd og kvinder i filmbranchen er stadig 
ikke bare tæt på at være lige i Danmark. 
Det er den i Sverige og Norge, blandt 
andet på grund af kvoter.

Få kvinder i dansk film

Vi går glip af gode historier. Når Danske 
Filmkritikere vurderer mandlige og kvin-
delige hoved- og biroller til Bodilprisen,  
er der markant flest mænd i feltet. 

Hollywood møder Danmark 

Mon ikke du har opdaget, at store  
dele af ’The Danish Girl’ er optaget i  
Danmark? Men kan du huske, at både 
Alfred Hitchcock, Roman Polanski og 
Peter Sellers kom forbi?
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Kontrakter til Filmex 
senest 1. april 2016 

Husk at indsende dine kontrakter fra 2015 inden 1. april, hvis de skal med i fordelin-
gen af rettighedspenge i år. Kontrakter fra 2013 og 2014, som du ikke har indsendt 
tidligere, skal Filmex også have senest 1. april 2016, hvis de skal med i fordelingen.
Det drejer sig om kontrakter inden for film, tv, radio, dubbing og reklame.

FILM OG TV
Husk samlet honorar, hvis det ikke fremgår af kontrakten.

DUBBING
Husk en opgørelse over, hvad du har tjent på hver produktion, både studiehonorarer 
og udnyttelseshonorarer. Indsend evt. dine tidsforbrugsopgørelser, der viser hvor 
mange sessions og timer, du har haft. Vi får automatisk kontrakter/opgørelser fra 
SDI Media og Camp David, så dem skal du ikke indsende.
REKLAME
Kontrakten skal indeholde både studiehonorar, udnyttelseshonorar og evt. antal 
spots, hvis der er flere. Reklamekontrakter fra SDI Media skal indsendes. 

DANMARKS RADIO
Kontrakter fra DR’s egenproduktioner skal du ikke sende ind. Vi får oplysningerne 
fra DR. Vær opmærksom på, at kontrakterne skal være på overenskomstkoderne 
10xx til 15xx. Medvirker du i en af DR’s enterprise-produktioner, skal du selv sende 
kontrakter ind. 

Send kun kopier.

NemKonto: 
Filmex afregner via NemKonto. Ønsker du ikke udbetaling på denne måde, så 
kontakt os.

Vi forventer at udbetale rettighedspenge i slutningen af september 2016.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL FILMEX, SÅ KONTAKT OS PÅ TELEFON 33 24 22 00

Skuespiller Harald 
Hejsts Legat

Bestyrelsen indkalder hermed 
ansøgninger til legatet.

Legatets formål er – til minde om 
skuespilleren Harald Hejst – at yde 
støtte og opmuntring til skuespil-
lere, der er medlemmer af Dansk 
Skuespillerforbund. Det er en 
forudsætning, at ansøgeren er i 
økonomisk trang.

Ansøgningen skal være forbundet 
i hænde senest tirsdag 29. marts 
2016, kl. 12.00.

Ansøgningen skal sendes til:

Skuespiller Harald Hejsts Legat
c/o Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85, 3. 
2200 København N

Eller pr. mail til: 
ha@skuespillerforbundet.dk

Legatet kan ikke ydes som 
produktionsstøtte.

Har vi de rigtige 
oplysninger?
Det er meget vigtigt, at vi har korrekte 
oplysninger om din adresse, din mail-
adresse og dit telefonnummer. Du kan 
selv ændre kontaktoplysningerne på din 
håndbogsside, hvor du skal bruge dit 
medlemsnummer og den adgangskode, 
du selv har oprettet.
Alternativt kan du sende en mail til Hanne 
Arlund på ha@skuespillerforbundet.dk.

OBS!



FORSIDEFOTO: 
Katrine Greis-Rosenthal fotograferet af Henning Hjorth
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JUHU! JEG ER GRAV… ÅH-ÅH!    6

De lykkeligste omstændigheder – men hvad nu med karrieren? 
Som kvindelig freelanceskuespiller er det ikke altid nemt at 
jonglere med familieforøgelse, hensynet til børnene, den nye 
rolle som mor og din markedsværdi. Frygten for at blive glemt 
ligger i baghovedet. For selvom der er undtagelser, er et foræl-
det syn på kønsroller og kvindeidealer stadig dominerende.

LOKALE RØDDER OG INTERNATIONALT UDSYN 10

BaggårdTeatret i Svendborg laver forestillinger med en lokal 
krog og et internationalt udsyn. Visionen er at skabe kunst på 
højt niveau, der også giver værdi for borgerne. Desuden lægger 
teatret rum og ressourcer til projektteatre og giver lokale unge 
mulighed for selv at være aktive kulturentreprenører. Seriestart 
om teater i provinsen.

SVERIGE OG NORGE LANGT FORAN  
MED LIGESTILLING 14

Fordelingen mellem mænd og kvinder i filmbranchen er langt fra 
lige i Danmark. Det er den til gengæld i Sverige og Norge, hvor 
man har eksperimenteret meget for at forbedre vilkårene for 
kvinder, og heller ikke er bange for at skubbe til udviklingen med 
kvoteordninger, der traditionelt set ikke er populære i Danmark.

FÅ KVINDEROLLER I DANSK FILM  18

Når Danske Filmkritikere vurderer mandlige og kvindelige  
hoved- og biroller til Bodilprisen, er der markant flere mænd 
i feltet end kvinder. Vi går rundt med en illusion om, at sam-
fundet er lige, mens vi går glip af alt for mange gode historier, 
mener både filmkritiker og formand Katja Holm. 

HOLLYWOOD MØDER DANMARK  19

Polanski var vist vind og skæv, og Hitchcock endte med at fyre 
både Mørk og Sprogøe. Mon ikke de fleste har opdaget, at store 
dele af ’The Danish Girl’ er optaget i Danmark? Men faktisk har 
både Alfred Hitchcock, Roman Polanski og Peter Sellers indspil-
let film i Danmark.
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Kun biroller til sorte og asiater i 
Shakespeare
Årets første tophistorie i den britiske teateravis The Stage 
sætter fingeren på et ømt punkt, når det gælder etnisk 
ligestilling i landets opsætning af Shakespeare-stykker. Og så 
endda i året for Shakespeares 400 års fødselsdag. 

I en ny database har man registreret, hvem der har spillet hvil-
ke roller i Shakespeare-opførelser i Storbritannien gennem de 
seneste 85 år. Resultatet er nedslående for sorte og asiatiske 
skuespillere og skuespillere fra andre etniske minoriteter. I The 
British Black and Asian Shakespeare Performance Database 
er der således registreret skuespillere fra 1.189 opførelser af 
Shakespeares stykker siden 1930. Her kan man se, at skuespil-
lere med anden etnisk herkomst end hvid har spillet rollerne 
som Laertes of Ophelia 14 gange i ‘Hamlet’, mens det kun er 
tilfældet med hovedrollen seks gange. I ‘Macbeth’ har de etni-
ske skuespillere spillet heksen 42 gange, men de har kun spil-
let Macbeth og Lady Macbeth henholdsvis 12 og seks gange. 

Sorte skuespillere i London er overraskede over, at der ikke 
specielt de seneste 30 til 40 år er opnået en større lighed, når 
det gælder hovedrollerne. Noma Dumezweni, der snart skal spille 
Hermione i en teaterudgave af ‘Harry Potter’ i Westend, har sagt 
til The Stage: ”Det er nu, vi skal have det til at ske. I dag er der 
mange flere unge farvede skuespillere, end da jeg begyndte, og 
derfor vil det hele ændre sig fra nu af og frem over.”

          Nyt 
udefra

Fald i salg af teaterbilletter i Paris
I sidste del af 2015 blev der noteret et dramatisk fald i teater-
billetter på privatejede teatre i Paris. I årets sidste syv uger 
blev der solgt omkring 30 procent færre billetter end i samme 
periode året før og en lille smule mindre målt i omsætning, 
nemlig 28 procent. Tallene blev offentliggjort af privattea-
trenes sammenslutning kaldet Syndicat National du Théatre 
Privé. Der var dog mange forskellige bud på forklaringer. 
Nogle mener, at det handler om frygten for mere terror efter 
angrebet på spillestedet Bataclan 13. november, mens andre 
mener, at faldet allerede var i gang endnu tidligere. 

Normalt vil den ubalance, der helt naturligt er blandt de 
succesfulde privatteatre og dem, hvor stykkerne flopper, blive 
udlignet af en skat på billetsalget hvorfra der tages penge og 
gives til de teatre, der har haft stykker, som er floppet. Det kan 
dog godt give nye problemer fremover, fordi det samlede antal 
solgte billetter nu er faldende. Formand for de 55 privatteatre 
i Paris, Bernard Murat, siger: ”Kulturministeriets sædvanlige 
krisehjælp på 4,5 mio. euro er ikke nok i den aktuelle situation.” 

Fra 2014 til 2015 er antallet af opførelser steget fra 8.249 til 
8.828, mens belægningen er faldet. Det er en ond spiral, der 
er svær at komme ud af. Nyheden er fra France Culture, der er 
kulturkanalen i den franske statsradiofoni.

Hjemmelavede musicals har det svært 
i Brasilien

I Brasilien er der mere end 1200 teatre, men kun godt ti pro-
cent af de stykker, som spilles her er musicals. Ud af dem er 
til gengæld hele to tredjedele hjemmelavede musicals, mens 
en tredjedel fx er ‘The Lion King’ og kompagnier fra USA. De 
hjemmelavede musicals er ikke så rentable som de udenland-
ske, og derfor går de ofte kun i få uger. Det gør det svært at 
få produktionerne til at tage springet fra at være regionale og 
delvis på amatørplan til at blive ligeså professionelle som de 
udenlandske produktioner, der kommer til landet med penge i 
ryggen. 

Der er dog optimisme på området. Ruy Filho, teaterkriti-
ker fra Brasilien, har skrevet den lange udgave af historien i 
teateravisen The Stage, og han vurderer situationen således: 
”Landet skal finde ud af, hvordan man udvikler teaterinfrastruk-
turen bedre, så man kan få en sund og vibrerende industri af 

musicalstykker, der med 
tiden kan blive ligeså 
iøjnefaldende, som film-
industrien i landet. Vi har 
stadig meget arbejde at 
udføre i et land, hvor det 
at skrive til teatret stadig 
ikke bliver betragtet som 
et rigtigt job.”

Lenny Henry som Othello. Foto: Tristram Kenton

Bernard Murat
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94 %
af Dansk Skuespillerforbunds medlemmer sover ude i 
forbindelse med deres arbejde hvert år, og næsten en 
tredjedel er ude mere end de 38 dage, der er rejsefradrag 
til, viser en survey blandt DSFs medlemmer.

Og modsat mange andre professioner betaler kunstne-
res arbejdsgivere langt fra altid diæter og ophold. Kun 39 
pct. svarer, at arbejdsgiver altid betaler diæter og ophold, 
mens næsten lige så mange aldrig eller under halvdelen 
af gangene får mad og ophold betalt af arbejdsgiveren.

Det alt for lave fradrag for rejseudgifter var, sammen 
med vores problemer med at trække helt almindelige 
arbejdsredskaber fra i skat, baggrunden for, at Dansk 
Skuespillerforbund 11. februar fik foretræde for skatteud-
valget.

Vi foreslog dels, at fradragsloftet for rejseudgifter helt 
bliver fjernet for kunstnere og dels, at der bliver udarbej-
det en vejledning til SKAT, der ensretter praksis og gør, at 
vi kan trække de reelle udgifter, vi har til arbejdsredskaber 
og vedligehold fra. I dag er fradrag urimeligt svært at 
opnå og baseres på tilfældigt skøn. 

Vi spørger på  
telefonen
Bliv ikke overrasket, hvis vi banker på din telefon og beder 
dig svare på et par hurtige spørgsmål. Dansk Skuespil-
lerforbund har anskaffet sig et værktøj, der gør det muligt 
at gennemføre helt korte surveys via sms. Vores surveys 
vil handle om dit arbejdsliv, tage få minutter at gen-
nemføre og hjælpe os med at varetage dine interesser 
endnu bedre. Du kan hjælpe med ved at sørge for, at dit 
mobilnummer er opdateret i Håndbogen. 

Bedre sikkerhed 
på teatre, men ingen 
aftale om film
Dansk Skuespillerforbund og Danske Teatrets Fællesorgani-
sation er blevet enige om et sæt uddybende retningslinjer, 
der fortæller, hvad teatrene har pligt til at gøre for at sikre 
medarbejdernes sikkerhed. 

”Vi er meget glade for, at teatrene på denne her måde 
viser os, at vi er på samme side, når det kommer til sikker-
heden. De kunstneriske ambitioner må aldrig medføre fare 
eller overbelastning af kunstnerne,” siger formand Katja 
Holm.

Retningslinjerne præciserer blandt andet, at der skal 
laves en sikkerhedsvurdering af alle teaterproduktioner, 
og at den skal suppleres med en skriftlig arbejdspladsvur-
dering. Desuden skal der ved alle produktioner være en 
særskilt sikkerhedsgennemgang, hvor samtlige medvir-
kende deltager.

Aftalen uddyber også, at det enkelte teater skal have 
procedurer for, hvordan man håndterer særligt farlige situa-
tioner, som for eksempel flyvninger, ild, el, vand og våben, 
og at ansvaret for planlægning og sikkerhed i de situationer 
skal varetages af medarbejdere med lovpligtige uddannel-
ser. Hvor der ikke er lovpligtige uddannelser, skal arbejdet 
varetages af en, der enten er oplært eller erfaren indenfor 
området.

Trods ihærdige anstrengelser er det til gengæld endnu 
ikke lykkedes at få opdateret en sikkerhedsaftale med 
Producentforeningen.

Stort set ingen producenter overholder arbejdsmiljølo-
vens krav om at have en arbejdsmiljøorganisation og om, 
at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal have 
gennemført en arbejdsmiljøuddannelse. 

”Vi har på ingen måde været urimelige, bare peget på 
helt centrale krav, der skal være med til at sikre, at sik-
kerheden er i orden. Vi arbejder fortsat på at få en aftale 
i hus, men vi har desværre set os nødsaget til at skrive til 
Arbejdstilsynet i forholdene i filmbranchen. Vi er simpelt-
hen bekymrede for medlemmernes liv og helbred,” siger 
Katja Holm.

	  
	  
	  

Tornbuskegade	  Fysioterapi	  
For	  dig	  med	  smerte	  gener	  i	  din	  dagligdag?	  
- Rygsmerter	  
- Hovedpine	  
- Skulder	  smerter	  
- Muse	  arm	  

Kom	  hurtigt	  på	  højkant	  igen	  med	  en	  akut	  
behandling	  hos	  en	  af	  vores	  dygtige	  
fysioterapeuter.	  	  
Tlf.	  	  26	  80	  22	  18	  	  eller	  40	  40	  94	  76	  

Lejlighed i København til leje i 
sommerferien. 
Fuldt møbleret 194 kvm herskabslejlighed på 4. sal med 
plads til 4-5 personer (to dobbeltsenge og en enkeltseng) 
er til leje på Vesterbro. Udsigt over Søerne og 5 min. gang 
til Tivoli og Hovedbanegården. 
Internet, opvaskemaskine, vaskemaskine. 

Lejeperiode: 1.7.2016 - 4.8.2016 
Pris: 20.000,- (alt inklusivt) 
Henvendelse: sevikpearl@gmail.com
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Foto: Henning Hjorth
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Juhu!  Jeg er  grav... 

Åh-åh! 

Hvad nu med karrieren? Som 
kvindelig freelanceskuespiller er 
det ikke altid nemt at jonglere 
med familieforøgelse, hensynet til 
børnene, den nye rolle som mor og 
din markedsværdi. Der er undtagelser, 
men et forældet syn på kønsroller og 
kvindeidealer er stadig dominerende 
både i samfundet og på scenen, 
mener forsker.

Af Søren Vejby 

Det er juli måned. Skuespiller Katrine Greis-Rosenthal nyder livet 
med sin familie i sine forældres hvide hvide villa i Skodsborg.  
Esther på snart tre leger med sin far i græsset. Morfar har fun-
det havebassinet frem. Mormor laver frokost. Det er sommer, og 
solen skinner. Katrine står i havedøren og kigger på sin mand og 
datter. Det kunne ikke være bedre. 

Og så alligevel. Det er perfekt, som det er, men der er plads 
til forbedringer. 

Katrine tager sig til maven. Hun har det underligt. På en god 
måde. 

”Jeg smutter lige i Netto,” råber hun.
Bare Netto nu har graviditetsprøver.

Ophelia skal stadig være nymfe
”Det ville slet ikke undre mig, hvis statistikken siger, at kvinde-
lige skuespillere stadig får færre børn end andre,” siger Lektor 
og kvindeforsker Karen Sjørup fra RUC, der blandt andet har 
publiceret essayet 1915-2015: Ethundrede års kamp for kvinders 
rettigheder.

Hun har interviewet skuespillerinder anonymt om blandt 
andet barsel og har erfaret, at mange midaldrende skuespillerin-
der med en stor karriere bag sig har det til fælles, at de kun har 
fået ét barn.

”Hvis man er gravid, får man jo helt sikkert ikke rollen. Og der 
står altid en endnu yngre, som-
merfugleyndig skuespillerinde klar 
i kulissen.”

Karen Sjørup mener, at fordi 
den gravide kvinde stadig ikke 
anses for repræsentativ for det 
at være menneske, kan man ikke 
spille roller med et barn i maven. 

”Der er en Lolita- og nymfe-
dyrkelse i vores kultur - af helt 
samme slags, som i de klassiske 
dramaer og komedier, der bliver 
spillet på landets teatre. Det 
uberørte’ og ’den uberørte kvinde’ 
udkonkurrerer den ældre kvin-
des erfaring,” siger forskeren og 
konkluderer:

”Hamlet, til gengæld, han må 
godt være halvtreds og halvfed.” 

Telefonen holdt op med at ringe
Skuespillerinde Signe Mannov på 38 kender til problematik-
ken med færre roller, når der kommer gang i familieforøgelsen. 
Hun er mor til to børn, Noemi på fire og Salvador på to. Hendes 
mand, Ernesto Pica Carbone, er også skuespiller. 

 #02 2016
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”Da jeg blev gravid første gang, havde jeg masser at lave og 
måtte sige nej til meget,” siger Signe Mannov, der ikke ville 
arbejde, da Noemi blot var spæd, men hellere blive hjemme og 
være mor. Noget, hun mener ikke er særligt udbredt i skuespil-
lerbranchen, hvor mange går på arbejde meget hurtigt efter 
fødslen.

”Alligevel nåede jeg at begynde at føle mig udenfor i slut-
ningen af min graviditet, før jeg fik tilbudt job som ung pige i 
Tartuffe på Grønnegårds Teatret.”

Da Signe Mannov blev gravid anden gang, turde hun til 
gengæld nærmest ikke fortælle det i branchen. Og hendes frygt 
var begrundet.

”Da folk opdagede, jeg var gravid, holdt telefonen helt op 
med at ringe,” siger hun. ”Sådan føltes det i hvert fald.”

Signe Mannov frygtede at blive glemt og aldrig få arbejde 
igen. 

”Jeg var bange for at folk tænkte, at nu kunne jeg ikke bruges 
længere. Det handler jo om at være opsøgende, men jeg havde 
virkelig ikke lyst til at være opsøgende, da jeg var gravid. Der 
havde jeg bare lyst til at være inde i min lille boble,” siger hun.

På barsel fra tredje måned
Skuespiller Laura Drasbæk på 41 har to drenge, Albert på 13 og 
Vilfred på 10. Umiddelbart efter hun blev færdi guddannet, satte 
den første graviditet hendes karriere på pause. I tredje måned 
stoppede hendes engagement på Gladsaxe Teater, og derfra gik 
hun ufrivilligt tidligt på barsel. 

”Jeg kunne jo ikke skjule, jeg var gravid. Det var meget 
tydeligt, men jeg havde det helt fint. Jeg var arbejdsdygtig i seks 
måneder, men havde ikke noget at lave,” siger Laura Drasbæk.

Laura Drasbæk følte, at hun var nødt til at vælge mellem 
karriere og børn – og valgte børnene. Men selv om hun ikke har 
fortrudt sit valg, har det skabt mange frustrationer.

”Det var i starten af min karriere, og jeg havde krudt i røven. 
Jeg ville gerne prøve udlandet og lave mange film. Men børnene 
er det vigtigste. Det føles meget privilegeret at være sammen 
med dem, når de er små, for den tid kommer aldrig igen,” siger 
Laura Drasbæk, der blandt andet har sagt nej til en svensk tv-
serie, der blev optaget i Thailand, fordi hun ikke ville være væk 
fra sine drenge så længe.

Tør ikke nummer tre
Laura Drasbæk husker tilbage på det punkt, hvor hun valgte 
familielivet til.

”Jeg sad i sminken med en ældre skuespillerinde før en 
forestilling på det første teaterstykke, efter jeg var blevet mor. 
Jeg spurgte hende, om der var noget, hun havde fortrudt i sit liv. 
Hun sagde, at hun inderligt fortrød, at hun kun fik ét barn. Jeg 
tænkte, Det skal være løgn! – og så smed jeg p-pillerne væk,” 
siger Laura Drasbæk. 

Men barn nummer tre blev det ikke til. Ikke endnu i hvert 
fald. 

”Jeg ville rigtig gerne have flere børn, men blev bange for det, 
fordi det påvirkede mit humør meget ikke at arbejde,” siger hun.

Skuespillerinde Signe Mannov har ikke udelukket mulighe-
den for barn nummer tre, men er også bange for, hvad det vil 
gøre ved karrieren. Først nu føler hun, at hun har tid til at gå til 
premierer og lave showreels og headshots. Og endnu en barsel 
ville sætte den slags på pause igen.

Jeg skriver til dig
, fordi det er gåe

t 

op for mig, at man i denne branch
e 

kan være gravid i mange år efter at
 

have født, hvilket
 må siges at være 

en smule skidt for karri
eren. Derfor 

skal du bare vide,
 at jeg har født 

et 

lækkert barn, som er smadder god til 

at gå i vuggestue
, så jeg er ganske

 

klar til at komme forbi, hvis noget
 

skulle dukke op. 

Hvis det ville være fedt med nogle 

billeder eller ande
t, må du endelig 

give et prej, så ko
mmer de også fly-

vende, men jeg ligner eller
s mig selv, 

skulle jeg mene. 

Håber du vil have m
ig i tankerne. 

Trænger til at få spil
lerjord under 

neglene igen efte
r babytid. 

Kh Laura

For Laura Drasbæk har det været vigtigt 
at prioritere sønnerne Albert og Vilfred, 
men hun ville ønske, at det var nemmere at 
kombinere børn med karriere. 
Foto: Trine Bukh
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”Mine børn gør mig glad og giver livet mening, men havde jeg 
ikke valgt at få to børn så tæt på hinanden, havde jeg nok haft 
et større flow i karrieren,” siger hun. ”Og det er et dilemma, for 
jeg bliver ked af det og frustreret, når jeg ikke har nok at lave. 
Omvend er det, at få børn, den vildeste og smukkeste gave i 
livet.”

Signe Mannov ville sandsynligvis springe ud i at få et barn til, 
hvis hun havde været i en anden branche med længere barsel og 
udsigt til et job bagefter.

”Det ville være det perfekte tidspunkt nu i forhold til de to 
andre børns alder. Men jeg tør ikke. Der skal være et større flow 
i arbejdet. Jeg vil gerne kunne leve af det, og det kunne jeg ikke 
sidste år,” siger hun.

Jeg er her stadig
En ting er at gå tidligt på barsel, noget andet er, når folk tror 
man stadig er gravid, selv om ens barn er startet i vuggestue.

Både Signe Mannov og Laura Drasbæk  har sendt henholds-
vis mails og breve rundt til producere og castere for at gøre 
opmærksom på, at de ikke længere var på barsel og var klar til 
nye opgaver.

”Det fylder mere, end jeg har lyst til, det skal,” siger Signe 
Mannov. ”Jeg kan ofte tage mig selv i at tænke: Gad vide, hvor-
dan mit arbejdsliv ville have set ud, hvis jeg ikke havde fået mit 
første barn på det tidspunkt? Men sådan kan man jo ikke leve 
sit liv.”

Laura Drasbæk nikker genkendende til, at branchen ikke altid 
er opdateret på, hvor langt man er henne med familieforøgelsen. 

”Jeg kan huske at komme gående med en barnevogn eller 

følge min søn i børnehave og så møde folk, der kiggede forun-
dret på mig, fordi de troede, jeg stadig var gravid eller lige havde 
født,” siger hun. ”Jeg følte mig udenfor og besluttede mig for at 
skrive rundt og fortælle, at nu var jeg klar igen.

Manuskriptet skrevet om
De havde graviditetstester i Netto. Og kassedamen smilede, da 
hun købte dem. Nu står hun og kigger spændt på én af dem. Jo, 
den er god nok. To streger. Katrine Greis-Rosenthal er gravid. 
Hun løber ud i haven og fortæller det til manden, Martin, til sine 
forældre og til datteren Esther.

Graviditeten var ikke planlagt, og Katrine Greis-Rosenthal 
havde en rolle i tv-serien 'Bedre skilt end aldrig'. Hun skulle 
starte optagelser umiddelbart efter sommerferien. Hvad ville 
produktionen sige? Var der en risiko for, at hun blev fyret? Der 
var ikke andet at gøre end at ringe til produktionen.

”Tillykke,” siger line producer Sanne Arnt Torp i telefonen.
”Tak,” siger Katrine Greis-Rosenthal lettet. Men bliver så igen 

lidt bekymret. ”Er du sikker på, det ikke er et problem?”
”Nej, bare rolig, det skyder vi os uden om,” siger Sanne Arnt 

Torp. 
Katrine Greis-Rosenthal fortæller dog, at hendes mave var alt 

andet end let at komme udenom under optagelserne.
”Det var hele tiden boom i billedet eller mave i billedet,” siger 

hun.
Men produktionen med instruktør Hella Joof i spidsen lod 

sig ikke mærke med det. Tværtimod. Alle var glade på hendes 
vegne.

”Det var helt fantastisk,” siger Katrine Greis-Rosenthal.

Signe Mannov er mor til Noemi på i dag fire år og til Salvador på to år, 
men et eventuelt tredje barn må vente. Privatfoto

Katrine Greis-Rosenthal har termin 20. marts, og maven var svær at komme udenom 
under optagelserne til ’Bedre skilt end aldrig’. Foto: Henning Hjorth
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Der findes både eks perimenterende og pro-
gressive teatre i provinsen. Det er bare 
sjældent, at de får så meget medieomtale, 
som teatrene i de større byer. Vi har vendt 
blikket ud i landet og ser på et par af de min-
dre teatre, der på hver deres måde sætter et 
markant præg på dansk scenekunst – og på 
lokalmiljøet.

Lokale rødder 
og internationalt   udsyn
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Jakob Bjerregaard 
Engmann og 

Rasmus Hammerich 
i '839 DAGE'. 

Foto: Rico Feldfoss
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Af Kat. Sekjær

”Vi ser på vores virke og fokuserer på, hvordan man skaber værdi 
som lokalt beliggende teater, både i et nutidigt og fremtidigt 
perspektiv,” siger Jakob Bjerregaard Engmann, teaterchef på 
BaggårdTeatret i Svendborg. 

Han tøver ikke med at gå helt tilbage i tiden, og henviser 
til antikkens Grækenland, hvor teatret havde en oplysende, 
debatterende og samfundsengagerende funktion. Teatret var 
et medie – det var nyheder, satire, filosofi, komedie og tragedie, 
en institution, der skabte debat og problematiserede forskel-
lige samfundsmæssige aspekter. Den funktion ønsker han, at 
teatret kunne vende mere tilbage til:

”Jeg synes, dansk teater de sidste 20-30 år har været for me-
get kunst for kunstens skyld. Teatret er på mange måder blevet 
overhalet af andre medier, og det tvinger os til at tænke på en 
anden måde. Vi skal sætte et socialt rum, der giver mulighed for 
at debattere – og på den måde vender vi jo på en måde tilbage 
til det, der oprindeligt er teatrets væsen og funktion.”

Lokale rødder 
og internationalt   udsyn

Han forklarer, at man på BaggårdTeatret altid tænker i det, han 
kalder ’værdiskabelse for borgerne’. Det betyder, at forestil-
lingerne skal være både vedkommende for og i øjenhøjde med 
publikum. Det betyder ikke, at man ikke kan lave forestillinger, 
der er eksperimenterende, har et højt abstraktionsniveau, eller 
som præsenterer dem for noget nyt. Tværtimod. Men formidlin-
gen skal være i orden.

”Vi griber ekstremt meget om de lokale rødder. For eksempel 
når vi laver ny, dansk dramatik. Publikum skal kunne genkende 
sig selv i det eller kunne relatere sig til det,” siger Jakob Bjerre–
gaard Engmann.

Dramatik, digitalisering og deltagelse
Teaterchefen nævner tre hovedbegreber, som BaggårdTeatret 
arbejder med – tre parametre. Og det er, som han selv formule-
rer det, ikke rocket science, men nogle aspekter, han altid prøver 
at tænke ind i teatrets formidling, proces og forestillinger:

”Jeg kalder dem de tre d’er: dramatik, digitalisering og delta-
gelse. Vægten på hvert enkelt element kan selvfølgelig variere – 
det behøver ikke være nyskrevet dramatik, men så kan det være 
en moderne fortolkning for eksempel. Med digitalisering tænker 
jeg selvfølgelig meget på brugen af de sociale medier, hvor vi 
gerne vil fortælle om vores forestillinger og involvere vores pub-
likum allerede under forberedelserne til et stykke. Det peger så 
også hen på det sidste punkt, deltagelsen, hvor vi gerne vil ind-
drage de borgere, der jo i sidste ende er med til at finansiere os. 
Det er dem, vi laver teater for,” siger Jakob Bjerregaard Engmann 
og tilføjer, at de tre d’er både er noget, han tænker ind før, under 
og efter en forestilling, både som en del af processen omkring et 
stykke og også gerne som en del af produktet.

Den første forestilling han satte i søen, da han tiltrådte som 
teaterchef, rummede netop de elementer. Forestillingen hed 
’Svendborg – mit liv’ og spillede i det gamle, nedlagte værft på 
Svendborg havn. Her inviterede BaggårdTeatret borgere til at 
komme med deres anekdoter, som de kunne sms’e eller maile 
til teatret, man engagerede både de lokale medier, Fyns Amts 
Avis, og det regionale trafikselskab, FynBus, og fik dem til på 
bussernes info-skærme at opfordre fynboerne til at komme 
med historier og bud på, hvad det gamle værft skulle bruges 
til i fremtiden. På den måde rakte forestillingen både tilbage i 
tiden med et historisk perspektiv, og den blev vedkommende 
for de borgere, der har levet med værftet som en væsentlig del 
af bybilledet og måske endda som en del af deres arbejdsliv. 
Samtidig blev borgerne inviteret og inddraget i en debat om, 
hvordan værftets funktion og dermed dets rolle for byen kunne 
blive fremover. 

I dag har det konkret resulteret i, at kommunen har købt 
værftet, som skal bruges til at fremme Svendborgs kulturliv, 
forklarer Engmann. Så på den måde batter det, når et lokalt 
teater involverer sig selv og borgerne. 

Når det kommer til digitaliserings-aspektet handler det ikke 
kun om at gøre brug af de sociale medier. Det kan også indgå 
som en aktiv del af den sceniske formidling:

”Et eksempel på, hvordan digitalisering indgår direkte som 
en del af formidlingen, er det stykke, som vi er ved at stable 
på benene nu. Det er et nyskrevet stykke, en H.C. Andersen-
forestilling, der bliver en blanding af teater og animationsfilm. 

BaggårdTeatret i Svendborg 
er et lokalt engageret 
egnsteater, der har som 
målsætning altid at lave 
forestillinger med en lokal 
krog og et internationalt 
udsyn. Visionen er at have 
et højt kunstnerisk niveau 
og samtidig skabe værdi for 
borgerne. Desuden lægger 
teatret rum og ressourcer til 
projektteatre og giver lokale 
unge mulighed for selv at 
være aktive og ansvarsfulde 
kulturentreprenører. 



Vi samarbejder med animationsfirmaet Rokoko, som udvikler 
live-animation, der skal køre samtidig med at stykket spiller. 
Det vil sige, at animationsfigurerne kan agere direkte til og med 
publikum.”

Somaliske pirater og fynske gidsler
Jakob Bjerregaard Engmann fortæller, at BaggårdTeatret altid 
sigter på, at de egenproducerede forestillinger skal være ’lokalt 
forankret ny, dansk dramatik tiltænkt resten af verden’. Som 
eksempel nævner han forestillingen ’839 DAGE’, der handlede 
om de danske sømænd, styrmand Søren Lyngbjørn og kaptajn 
Eddy Lopez, som blev taget som gidsler af somaliske pirater og 
fra 2011 til 2013 sad fanget i Somalia i 839 dage. Historien fik 
stor mediebevågenhed, og da begge gidsler havde en relation til 
det svendborgensiske maritime miljø, lå det lige for at tage fat 
i fortællingen. Den havde både et ultra-lokalt udgangspunkt og 
et internationalt perspektiv, der diskuterede en global problem-
stilling: Hvad stiller man op mod moderne pirateri? Hvad er det 
og hvordan foregår det? 

BaggårdTeatret skabte en slags doku-drama, der tog udgangs-
punkt i virkeligheden og endvidere inddrog virkelighedens 
hovedpersoner, Søren Lyngbjørn og Eddy Lopez, i udviklingen af 
forestillingen. Selvom forestillingen har et lokalt udgangspunkt 
behandler den samtidig en global problemstilling, der giver den 
potentiale til også at blive spillet i udlandet, siger Engmann:

”Vi har netop fået stykket oversat og venter nu på at sende 
det på messer i udlandet med henblik på at få det solgt.”

Engagerede unge kulturentreprenører
Med det store lokale engagement ligger det lige for at spørge, 
om BaggårdTeatret også har et mere socialt, samfundsmæssigt 
engagement:

”Vi har ikke som sådan en direkte social profil, men et socialt 
engagement kan sagtens komme – og kommer – til udtryk i en 
lang række af de øvrige arrangementer, som teatret laver udover 
forestillingerne,” svarer Jakob Bjerregaard Engmann og uddyber:

”Vi har mellem 8-10 arrangementer om året, som vi kalder 
Beats. De har et mangfoldigt fokus og arrangeres af Fraktion B, 
som er vores unge kultur-entreprenører. De er ikke skuespiller-
wannabes, men unge mennesker, som ønsker at deltage i kul-
turlivet. Vi kræver af dem, at de skal tage stilling til dels, hvad 
de vil se, men også at de selv skal arrangere det.”

Fraktion B består af mellem 6-8 unge i alderen 15 til 21 år. 
Jakob Bjerregaard Engmann fremhæver dem både som en del 
af teatrets publikumsudvikling, men også som en engageret 
og hyggelig del af huset, som han glæder sig over deltager i 
kulturlivet. På den måde er BaggårdTeatret med til at give unge 
mennesker i provinsen lyst til at beskæftige sig med kunst og 
kultur. Han betragter det som ren win-win:

”Udover det, giver det selvfølgelig også borger-medejerskab. 
De unge føler, at de er en del af huset, og det er de også for 
os. Jeg synes, det er enormt hyggeligt at have dem her, og jeg 
glæder mig over de projekter, de får på benene.”

At tage ansvar – også for andre scenekunstnere
Udover Fraktion B har Jakob Bjerregaard Engmann også taget 
projektteatrene under sine vinger. For ham er det nemlig 
væsentligt at støtte de uafhængige scenekunstnere, der er i 
lokalområdet:

”De lever fra bevilling til bevilling, og dem mener jeg, vi har 
et ansvar for at støtte. Jeg har lagt en strategi, hvor de er tænkt 
med ind i vores teater. Det er kun i vores interesse, at vi har et 
sundt, uafhængigt kunstnerisk miljø. Hvis ikke vi gør det, så har 
vi dem ikke her mere,” siger han og tilføjer, at det både inspirerer 
og giver teatrets repertoire en mangfoldighed, man kun kan 
glæde sig over. København har ikke samme udfordring, fordi 
der dér er et levende, eksperimenterende miljø. Det skal i højere 
grad støttes i provinsen, og det gør BaggårdTeatret ved at stille 
helt konkrete ressourcer til rådighed for projektteatrene:

”De får gratis sal, tekniker-tid og assistance til byggehjælp. 
Og så giver vi også hjælp til kommunikation,” siger Jakob Bjerre-
gaard Engmann.
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”Publikum skal kunne genkende 
sig selv i det, vi laver,” siger 
Jakob Bjerregaard Engmann. 
Foto: Carl Nielsen Portrætter.
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Udover projektteatrene indgår BaggårdTeatret også i samar-
bejde med andre etablerede teatre. Eksempelvis var den nylige 
Carl Nielsen-forestilling co-produceret med Mungo Park Kolding 
og Odense Teater, men samarbejdet kan også bestå i at sende 
forestillinger på turne hos hinanden. Det giver både inspiration 
og styrker den danske scenekunst og det danske teaterliv, 
mener teaterchefen.

Drømmer om at udbygge
Muligvis ligger kimen til det store engagement og lysten til at 
samarbejde med andre i BaggårdTeatrets dna. I virkeligheden 
er teatret oprindeligt et gammelt projektteater, der opstod 
som et kollektivistisk amatørforetagende i 1966. I 1973 blev det 
et professionelt teater, der fungerede som projektteater, som 
fungerede med støtte fra Scenekunstudvalget – og uden kom-
munale støttekroner, indtil det i 2007 blev lavet til egnsteater. 
Her etablerede den tidligere teaterchef, Lasse Bo Handberg, 
nuværende teaterchef for Mungo Park Kolding, en model, der 
fokuserede på lokalproducerede forestillinger. Den tråd viderefø-
rer Jakob Bjerregaard Engmann sammen med BaggårdTeatrets 
øvrige medarbejdere:

”Teatrets succes handler i høj grad om, at teatret til stadighed 
oplever stor publikumsfremgang. Det glæder os at se, at det vi 
laver, interesserer folk,” siger Jakob Bjerregaard Engmann, der 
af samme grund drømmer om at udbygge teatret, som i dag 
ligger mindre centralt placeret i Svendborg. Helt specifikt har 
han forelsket sig i den gamle tv-station, der ligger i midten af 
byen. Derfor arbejder han for at få kommunen til at investere 
i at lave den om til en black box scene. Det kræver benarbejde 
og engagement at få lokalpolitikere med på ideen, men opga-
ven virker ikke umulig, netop fordi BaggårdTeatret oplever stor 
opbakning og blandt andet har modtaget anerkendelse i form 
af priser, herunder Den Fynske Kulturpris 2014 og en Reumert 
Talentpris 2015 for manuskriptet til ’839 DAGE’. For ikke at 
tale om, at Jakob Bjerregaard Engmann selv for nylig modtog 
Svendborg Kommunes Kulturpris 2015:

”Vi ved jo, at der bliver lagt mærke til os, og at vi har en 
betydning for byen. Så jeg synes selvfølgelig, der er al mulig 
grund til, at der på den måde bliver investeret i vores kulturliv,” 
slutter Jakob Bjerregaard Engmann. 

 #02 2016

Foto: Rico Feldfoss
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Sverige og Norge 
langt foran med

Direktør for Det Svenske 
Filminstitut Anna Serner. 
Foto: Per Myrehed
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Fordelingen mellem mænd og kvinder 
i filmbranchen er stadig ikke bare tæt 
på at være lige i Danmark. Det er den til 
gengæld i Sverige og Norge, hvor man 
nu skal ind i næste fase af ligestillingen, 
hvor det gælder om at holde fast i de 
gode tal. 

Af Jacob Wendt Jensen

I både Sverige og Norge er vi tæt på at have ligestilling når det 
gælder filmbranchens instruktører, manuskriptforfattere og 
producere. I Danmark halter vi stadig bagud. 

Herhjemme går det bedst på producerområdet, hvor vi nær-
mer os et tal på 50 procent kvindelige producere, ja, næsten alle 
dokumentarfilm er faktisk efterhånden produceret af kvinder. 
Men det er en undtagelse fra reglen om, at mændene stadig 
dominerer. 

Når det gælder instruktører og manuskriptforfattere, er der 
stadig kun mellem 15 og 20 procent kvinder, og tallene har været 
stabile i de seneste fem år.

En politisk beslutning
Anderledes ser det ud i Norge og Sverige, hvor man har eksperi-
menteret med at målrette indsatserne meget mod at forbedre 
vilkårene for kvinder. Både via forskellige netværk og i hele søge-
processen, hvor man heller ikke har været bange for at skubbe 
på udviklingen med kvoteordninger, der traditionelt set ikke er 
populære i Danmark.

Sindre Guldvog, direktør for Det Norske Filminstitut (NFI), 
forklarer gerne, hvordan man har opnået ligestilling i norsk film.

”I 2006 vedtog Stortinget i Norge et mål om, at andelen af 
kvinder eller mænd i nøglepositioner i norsk film skulle være 
mindst 40 procent ved udgangen af 2010. Det var et stærkt 
signal til alle, der arbejder med film og norsk filmpolitik. Der har 
aldrig været indført direkte kvotering i Norge, men det norske 
filminstitut har dog udført moderat kønskvotering, forstået på 
den måde, at vi er bevidste om at vælge projekter med kvinder 
i nøglepositioner, når vi skal vælger mellem flere lige gode pro-
jekter,” siger han, og fortæller, at NFI har sat mange initiativer i 
gang for at nå målet. 

”Blandt andet har vi tilskudsordninger, hvor vi tilstræber 
at fordele tilskud lige mellem begge køn. Vi arrangerer også 
seminarer, debatter og workshops for kvindelige filmskabere. 
Da vi indførte ansøgningsfrister, fik vi også bedre mulighed for 
at vurdere ansøgerne op mod hinanden. Og så har den politiske 
forventning om en andel på 40 procent kvinder været meget i 
fokus i medierne og i branchen.”
Bag de norske tal for støttede film, viser tallene for ansøgerne 
også, at man er på rette vej. De kvindelige ansøgere skal jo være 

der, før de kan få støtte i sidste ende. Andelen af kvinder, som 
får tilskud, i forhold til antallet kvinder, som har søgt, er højere 
for kvinder sammenlignet med mænd. 

Tidlig påvirkning og klare mål
I Norge vil Sindre Guldvog fremover forsøge at medvirke til, at 
man fastholder den andel af kvinder, man nu har fået til at lave 
film.

”Vi opererer også fremover med en forventning om 40 procent 
mænd og kvinder i nøglepositioner, og for at få det skal vi sikre 
os, at kvinderne reelt søger. Det betyder, at vi skal sikre os, at 
man får oplysning om, hvordan det er at producere film allerede 
i skolerne. 

Det vil faktisk også være en god idé at tænke på den måde 
i Danmark. At etablere interessen for filmproduktion så tidligt 
som muligt allerede i skolerne,” konkluderer Sindre Guldvog.

I Sverige arbejder man også målrettet med ligestilling i 
filmens verden – og det virker:

”Man er nødt til at sætte mål op for at komme fremad. Men 
når målet er formuleret, er der mange forskellige veje hen til 
lige stilling. Ligestilling har været et mål i den svenske filmaftale, 
og det betyder, at alle dele af filmverdenen har arbejdet hen 
imod ligestilling. Man kan opnå ligestilling eller øget mangfol-
dighed på mange forskellige måder, om så det er gennem en 
speciel spillefilmspris på Stockholm Filmfestival, hvor kun kvin-
delige instruktører kan søge eller så meget andet,” siger Anna 
Carlson, der er formand for Teaterforbundet, et fagforbund for 
8000 ansatte i både film- og teaterverdenen i Sverige, så det vil 
sige både kunstnerisk og teknisk personale.

På teatret er man endnu længere
Formanden for Teaterforbundet fastslår, at man er kommet 
længere på teatret end i filmens verden.

Formanden for Teaterforbundet 
i Sverige Anna Carlson. 
Foto: Kristian Pohl
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”Sandheden er, at vi er kommet endda meget længere med lige-
stillingen på teatret, fordi vi har arbejdet med det i længere tid. 
For ti år siden arrangerede vi en lederuddannelse med betegnel-
sen ’Kvinder, der vil være chefer’. I alt 190 kvinder søgte, 12 blev 
udvalgt og 10 af dem arbejder i dag som kunstneriske ledere 
eller som øverste chefer på vores scenekunstinstitutioner. Det 
var et meget vigtigt trin, vi tog der,” siger Anna Carlson, formand 
for Teaterforbundet, og fortsætter:

”Ligestilling på scenerne handler om, hvad vi viser på 
scenerne, hvordan vi besætter roller, men også om, hvordan vi 
ansætter bag scenerne. Det handler om kvinder i traditionelt set 
mandsdominerede fag, så der foregår et større arbejde i lokalaf-
delingerne i fagforeningerne, hvor der flere steder har været et 
ligestillingsombud. På Teaterhøjskolerne har man haft et projekt 
med titlen: ’At gestalte køn’, der gjorde de studerende gode til 
at identificere uligheder og jeg har oplevet, at der er mange 
inspirationsdage og kurser rundt omkring, hvor man forsøger at 
sætte fokus på de gode eksempler.”
Mere konkret har man også haft mulighed for at lave ’Mangfol-
dighedstjek’ og ’Ligestillingstjek’, hvor man ved hjælp af enkle 
spørgsmål, kunne se om man i repertoireplanlægningen havde 
en kønsbalance.

Uddannelse, uddannelse, uddannelse
I Teaterforbundet har man også regler om, at det ene køn 
minimum skal være repræsenteret med 40 procent i styrelser, 
arbejdsgrupper og forhandlingsdelegationer. Modellen er sim-
pelthen blevet norsk og svensk hverdag. Det gælder også ved 
uddeling af snart sagt alle former for økonomisk støtte.

”Vi arbejder naturligvis videre med ligestilling, men vi er 
kommet så tilpas langt, at meget af det er begyndt at klare sig 
selv, fordi man er blevet vant til at tænke i ligestillingsbaner. Når 
man én gang har set, forstået og accepteret, at ligestilling er 
vigtigt, handler det derefter om uddannelse, uddannelse og ud-
dannelse. Logisk set er der jo ligeså dygtige kvinder som mænd, 
men de mangler bare forbilleder, og det kræver et stykke aktivt 
arbejde at tilvejebringe dem. 

Først må man gå den møjsommelige vej med at finde 
statistikken frem, og den er ikke nødvendigvis munter læsning. 
Derefter må man arbejde målrettet på at ændre tallene ved 
hjælp af uddannelse og oplysning,” siger Anna Carlson.

Hun vil helst ikke rådgive os i Danmark fra distancen, men på 
en tur til nabolandet Finland hørte hun engang bemærkningen: 
”På vores teatre er der ligestilling, så vi har ikke problemer med 
den slags.” Til den slags skråsikre meldinger har hun kun én 
kommentar:

”Hvis det var sandt, burde alle jo rejse til Finland, for så ville 
de være det eneste sted i verden, hvor det forholdt sig så lyk-
keligt.”

Tæl op og sæt mål
På Det Svenske Filminstitut er man også klar i mælet, når det 
gælder om at vurderede ligestillingssuccesen. Direktør gennem 
fire år, Anna Serner, siger: 

”Helt afgørende har det været, at øverste ledelseslag – og 
det vil sige mig – har stået bag strategien om at opnå ligestil-
ling. Vi har haft tydelige mål og vi har hele tiden talt kønsfor-

delingen op undervejs. Vi har også fået en del kritik undervejs. 
Både åben kritik i medierne og stille kritik i form af snak i 
krogene. Det er påfaldende så meget arbejdet med ligestilling 
kan få skyld for, når man vil finde en grund til alle mulige andre 
problemer i filmbranchen,” siger direktøren, som godt tør give et 
godt råd til Danmark:

”Til at begynde med bør man i Danmark erkende, at man har 
et problem og derefter må man beslutte sig for, om man har lyst 
til at skabe ligestilling i filmproduktionen. I både Norge og Sve-
rige har vi for længe siden erkendt problemet, og derefter har vi 
besluttet os for, hvordan vi ville ændre tilstanden. Det handler 
kort sagt om at tælle og derefter sætte sig nye mål.”
I Sverige er man klar med en ny handlingsplan i 2016, som skal 
erstatte den nuværende, så ligestillingsmålet og de opmuntren-
de resultater kan fastholdes,” påpeger Anna Serner.

Nye digitale udfordringer
I Sverige og Norge handler det de næste år om at konsolidere 
de gode resultater, så man ikke glider tilbage til de gode gamle 
dage, hvor fordelingen var mere skæv.

Samtidig dukker der hele tiden nye udfordringer op. Digitali-
seringen af filmproduktionen har ført til, at der er kommet flere 
low budget film i løbet af 2014 og 2015 i for eksempel Sverige. 
Og de er næsten alle instrueret af mænd, har man optalt hos 
Det Svenske Filminstitut, hvor man også konkluderer:

”Digitaliseringen af filmproduktionen har altså en ugun-
stig indvirkning på ligestillingen. Vi har brug for en ændring i 
holdning i spændingsfeltet mellem, hvem der har den digitale 
ekspertise, og hvem der har retten til at lave deres egne film.” 

Ligestilling er øjensynligt noget, man hele tiden skal have op-
mærksomhed på og noget man hele tiden skal kæmpe for.

Direktør for Det Norske Filminstitut Sindre Guldvog. 
Foto: Norsk Filminstitut.
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DFI satser ikke 
på kvoter – endnu 
Direktør for Det  Danske Filminstitut, Henrik Bo Nielsen, 
svarer på, hvordan vejen til ligestilling ser ud fra hans skrive-
bord.

Hvad kan vi lære af Sverige og Norge, når det gælder ligestil-
ling i filmbranchen?

Først og fremmest skal man huske på, at DFI ikke er 
noget ligestillingsprojekt, men hvis vi vil tages alvorligt 
som kvalitetsprojekt, må vi selvfølgelig være optaget af at 
få det mest kvalificerede ansøgerfelt. Og det forekommer 
ikke sandsynligt, at vi har det, når vi får så få kvindelige 
instruktøransøgere på spillefilm. Vores fokus er derfor lidt 
anderledes, end i andre nordiske lande. Vi er optaget af at se 
på barrierer, forstå flowet, tale om årsagssammenhænge, 
øge bevidstheden og af den vej opnå mere mangfoldighed i 
ansøgerfeltet og dermed få potentielt højere kvalitet. Vi ser 
nok kvoterne som sidste udvej snarere end det logiske sted 
at begynde for en kunststøtteinstitution.

Men vil det ikke være en idé at arbejde med kvoter, som man 
jo nu har gjort det i Sverige og Norge i flere år med en – i det 
mindste fordelingsmæssig – succes?

Deres prioriteringer virker jo som om ligestilling er et 
selvstændigt mål – uanset hvordan ansøgerfeltet ser ud, 
og kvoter er jo effektive som ligestillingsinstrument men 
ikke nødvendigvis som kvalitetsinstrument. Vi sidder en 
tæt arbejdsgruppe med repræsentanter for DFIs bestyrelse, 
direktion, støtteområdet og i øvrigt også vores egen organi-
sation. Vi holder, indtil andet er bestemt, fast i, at kvoter er 
det sidste instrument man bør gribe til, men det er klart, at 
hvis udviklingstendenserne står bomstille, når vi nærmer os 
næste filmaftale, må vi overveje, om det er et instrument, 
vi skal anbefale politikerne at tage i brug. Kvoter vil – hvis vi 
skønner, at det er eneste vej – under alle omstændigheder 
fordre en politisk stillingtagen.

Hvordan ser du på udviklingen angående ligestilling i Danmark 
de seneste to til tre år?

Der er ikke sket en pind.

Vil der så blive arbejdet for mere ligestilling fremadrettet fra 
DFIs side?

Hvis vi lykkes med at skabe mere mangfoldighed i ansø-
gerfeltet, og vi arbejder jo med køn, etnicitet og socialrekrut-
tering som de tre hovedparametre, vil der også blive mere 
ligestilling. Det kræver et stort stykke arbejde, som vi er i 
fuld gang med at tilrettelægge, så på den måde er svaret ja.

FLERE ÅRS FORSPRING

Opgørelserne for 2015 er ikke klar endnu i Sverige 
og Norge, men allerede i 2014 havde man noget der 
ligner ligestilling i filmbrancherne i begge lande. 

En optælling af kvinder i fiktionsfilm i Norge, når 
det gælder posterne som instruktører, producere og 
manuskriptforfattere, nåede frem til 53,9 procent 
Tallet er det højeste målt nogensinde for andelen 
af kvinder, og det er en fordobling siden 2010, hvor 
kvinderne kun udgjorde 27 procent i samme fag. I 
Det Norske Filminstitut fortæller man, at tallene 
for 2015 er endnu højere, selv om de ikke er offent-
liggjort endnu. 

I Sverige ramte man også for første gang 50 
procent i 2014 når det gjaldt instruktører, hvilket 
skal sammenlignes med et niveau på omkring 30 
procent i begyndelsen af 2010’erne. På manuskrip-
tområdet er man steget fra omkring 40 procent 
dengang til 61 procent i 2014, og når det gælder 
producenter, er man nu oppe på 69 procent kvinder, 
hvor man første gang var meget tæt på de 50 
procent allerede i 2011.

Både Norge og Sverige er langt foran USA, hvor 
man i en stor undersøgelse af de 250 mest indbrin-
gende film fra de seneste 16 år, foretaget på San 
Diego State University, har målt sig til, at der kun er 
16 procent kvinder i topfunktionerne.

I Danmark ligger de tilsvarende tal et sted mel-
lem USA og de to skandinaviske broderlande:
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Foto: Jan Buus
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Når Danske Filmkritikere efter hvert filmår 

vurderer mandlige og kvindelige hoved- 

og biroller til Bodilprisen, er der markant 

flere mænd i feltet end kvinder. Vi går 

glip af for mange historier på den måde, 

vurderer filmkritiker og formand for Dansk 

Skuespillerforbund.

Af Jacob Wendt Jensen

Når man kigger ud over feltet på 26 danske spillefilm, der havde 
premiere i biograferne i løbet af 2015, viser en optælling i Danske 
Filmkritikere, at der var 32 mandlige hovedroller og 15 kvindelige 
hovedroller, hvilket betyder, at lidt mindre end en tredjedel af 
hovedrollerne går til kvinder. 

Tendensen er den samme, når det gælder birollerne. Her var 
126 roller til vurdering i forbindelse med nomineringer til Bodil-
prisen, og kun 43 af dem var kvinder, hvilket svarer til en lille 
smule mere end en tredjedel. De mandlige ensemblefilm i år, 
‘Under sandet’, ‘9. april’ og ‘Sommeren 92’, afspejler sig naturlig-
vis i antallet af roller til mænd, men de tydeliggør samtidig, at vi 
ikke på samme måde laver film med store kvindeensembler.

Gennem flere år har det da også været sådan, at man ikke 
altid har kunnet finde fem værdige konkurrenter at nominere i 
de kvindelige kategorier. En eller anden ulighed er der, uanset 
hvor meget man vender og drejer talmaterialet.

Vi har en illusion om ligestilling
Katja Holm, formand i Dansk Skuespillerforbund, er ikke glad for 
kønsfordelingen af rollerne i dansk film.

”Det har forholdt sig sådan længe, og det er forstemmende, 
at man ikke gør mere. Til trods for at vi skriver og taler meget 
om ligestilling, sker der ikke for alvor noget. Af og til har jeg 
fornemmelsen af, at ligestillingssituationen er kommet derhen, 
hvor vi ikke gider tale om det længere. ”Er det nu også nødven-
digt,” har jeg hørt sagt et par gange.

Men jo – det er nødvendigt, fordi filmene gerne skulle være 
en genspejling af samfundet, hvor både historier med et masku-
lint og et feminint udgangspunkt er interessante,” siger Katja 
Holm, og fortsætter:

”Vi har det med per refleks at henvise til andre steder i ver-
den, hvor der er endnu mere ulighed, men det er ikke godt nok. 
Vi går rundt med en illusion om, at samfundet er lige, men når 
en journalist kan omtale vores afgående statsminister som en 
finke, er vi ikke nået særligt langt.

 Jeg har flere gange taget mig selv i at tænke, at det er for 
svært, det her fifty-fifty. Og det er let at komme med alle mu-
lige undskyldninger for, at kønsfordeling ikke kan lade sig gøre. 
For eksempel arbejder jeg selv i forskellige legatsammenhænge, 
hvor de kvindelige emner ikke altid er så tydelige. Samtidig er vi 
vænnet til at kigge på mænd, og den barriere skal selv jeg som 
kvinde presse mig selv udover.”

Et demokratisk problem
Filmkritiker på Jyllands-Posten, Nanna Frank Rasmussen, der 
også er medlem af bestyrelsen i WIFT’s (Women in Film and 
Television) danske afdeling perspektiverer gerne uligheden. 

”På sin vis er det et demokratisk problem, at der ikke er flere 
kvinder på lærredet. Overordnet set præsenterer det danske 
mediebillede en virkelighed, hvor mændene hovedsageligt er 
repræsenteret. På den led får tv-seerne, det vil sige os alle sam-
men, en fornemmelse af at mænd er vigtigst, og det smitter af 
i filmens verden. Jeg tror ikke, at det er et budskab den enkelte 
filmskaber har lyst til at sende, men sådan kommer det til at 
virke set udefra,” siger Nanna Frank Rasmussen, og fortsætter:
”Mændene får typisk hovedrollerne, og så bliver kvinderne 
reduceret til den motiverende faktor for manden i filmene. Hans 
kvinde bliver dræbt og han går ud for at hævne hende, som man 
har set det så tit. Skævheden er udtryk for, at man groft sagt 
ikke er så interesseret i at fortælle historier om kvinder, som 
man er med og om mænd. 

Det kan der være mange årsager til. En af dem er vane-
tænkning. Igennem historien har man altid fokuseret på mænd 
og mænds bedrifter. Noget andet er så, at det hovedsageligt 
i filmbranchen er mænd, der skriver historier og som vurderer 
dem. Historier om kvinder bliver betegnet som noget ’der kun 
er for kvinder’. Mænds historier ses som universelle og kvinders 
historier som partikulære. Man kunne jo overveje, om man 
skulle kigge mod Norge eller Sverige og kvoter. I det mindste i en 
periode.”

Få kvinderoller 
i dansk film

Ghita Nørby og Morten Grunwald i ’Stille Hjerte’. 
Foto: SF Film/Rolf Konow.



 Af Jacob Wendt Jensen

Selv om holdet bag ’The Danish Girl’ tilbragte tre uger i Køben-
havn for at indspille pæne dele af den amerikanske film, blev 
det ikke til store roller til danske skuespillere. Peter Krag spiller 
‘Stage Doorman’. Den mand som Eddie Redmayne i rollen som 
Einar Wegener alias Lili Elbe skal forbi, når han går ind i Det 
Kongelige Teater. En mand som ikke har replikker, men som 
kigger nysgerrigt og forundret efter Redmayne. Replikker har til 
gengæld Claus Bue. Eller rettere replik. Han spiller ‘Man at win-
dow’. Det vil sige den mand, der råber at Einar Wegener og Gerda 
Wegener skal være stille, da de efter en munter aften i byen går 
hjem gennem København på toppede brosten.

Da jeg ringer Claus Bue op for at høre, hvordan det var at 
være med i den Oscar-nominerede ‘The Danish Girl’, kan han 
ikke lade være med at grine en smule. Selv om han ikke på det 
tidspunkt har set filmen endnu, ved han godt, at der er tale 
om en lillebitte rolle i en stor film, hvis plakater har hængt i de 
fleste storbyer i hele verden. Også i London hvor Bue netop har 
været ovre for at studere nogle teaterstykker. Uden at fornærme 
nogen kan man godt sige, at man skal være kender af Claus 
Bue for at opdage, det er ham, der hænger i et vindue og råber 
”Please be quiet!” og lidt til.

Claus Bue på tredje sal
Når der ikke er flere danske skuespillere med i ‘The Danish Girl’ 
handler det naturligvis om, at filmens sprog er engelsk.
”Det startede med, at jeg kom til casting gennem min agent, 

og Tom Hooper sad sådan ret engelsk og afmålt og vurderede 
mig. Jeg kunne ikke sådan lige se, hvad han syntes, og jeg vidste 
heller ikke præcis, hvad jeg skulle lave, hvis jeg fik rollen. Jeg skal 
være den første til at sige, at rollen ikke er særlig glamourøs, 
men jeg blev alligevel overrasket over den grundighed, der blev 
gået til værks med. Både når det gjaldt casting og sådan noget 
som scenografi. Jeg var med én dag, hvor jeg lige hilste på nogle 
danske filmfolk, jeg kendte, og jeg bemærkede, at ventilations-
riste var dækket af og gaslamper sat op, så intet var overladt til 
tilfældighederne.

Og så var der hele fem mennesker, som tog sig af mig i 
kostumeafdelingen. En talte med mig, en fandt tøjet frem, en 
tredje tjekkede, om der skal ændres noget ved tøjet, en fjerde 
tog sig af håret, og deres chef skulle godkende slutresultatet, 
hvor der normalt er en til hele proceduren på en dansk film,” 
siger Claus Bue, der blev smidt op på i tredje sals højde i Kultur-
ministeriet.

Her blev han via walkie-talkie dirigeret til at sige sin replik 
tre-fire gange.

”Vi forsøgte os flere gange, og det handlede primært om, 
hvor langt nede ad gaden Eddie Redmayne og Alicia Vikander 
skulle starte med at gå i forhold til, hvornår jeg skulle råbe. Jeg 
fik også lov til at lave lidt om i det, jeg skulle råbe. Alt i alt var 
der et vist schwung over det hele. Jeg kan huske, jeg tænkte, at 
der da var sket en del siden man indspillede Morten Korch! 

Bagefter mødte jeg Eddie Redmayne og kunne lige lykønske 

Hollywood 
møder Danmark

Det er næppe gået nogens næse forbi, at store dele 

af ’The Danish Girl’ er optaget i Danmark. Men hvem 

kan huske, at både Alfred Hitchcock, Roman Polanski 

og Peter Sellers har indspillet film i Danmark?

 #02 2016 19

Eddie Redmayne i Nyhavn. 
Foto: Agatha A. Nitecka.



ham med Oscar-prisen, der var uhyre velfortjent. Han er sådan 
en skuespiller, der kan forvandle sig fuldstændigt fra rolle til 
rolle, og det er ikke alle beskåret. Redmayne kunne slet ikke selv 
fatte, at han havde vundet, og hold kæft, hvor var han sød og 
rar!” 

Polanski på Rømø
I hele to omgange har Roman Polanski været i Danmark for at 
optage film. Senest var det med den meget nervepirrende og 
intense thriller ‘Skyggen’ (‘The Ghost Writer’) fra 2010. Det er 
den film, hvor Ewan McGregor spiller en ghostwriter, der enga-
geres til at skrive en forhenværende britisk premiereministers 
memoirer. Pierce Brosnan spiller ministeren. 

Roman Polanski bliver arresteret, hvis han rejser ind i USA, 
da han midt i 70´erne flygtede fra landet, hvor han stod ankla-
get for at have haft seksuel omgang med en pige på 13 år.

Da han i ’Skyggen’ skulle finde noget, der kunne ligne de 
dyre sommerhusområder nord for New York, faldt valget på den 
danske ø Rømø og den tyske ø Sild, der skulle gøre det ud for 
Marthas Vineyard. Det store filmhold boede på det den gang 
konkursramte feriecenter i Havneby på Rømø. Enkelte scener er 
indspillet på færgen til Sild, hvor den såkaldte SyltExpress blev 
omdøbt til Bay Line Ferries under amerikansk flag. Færgesel-
skabets bygning i Havneby blev også brugt som hotel, men de 
fleste strandscener er dog indspillet på Sild i Tyskland.

Langt dybere inde i filmhistorien gemmer der sig en skæg 
historie om en glemt filmoptagelse i Danmark med Peter Sel-
lers, og den har også noget med Roman Polanski at gøre. ‘A Day 
at the Beach’ fra 1972 handler om alkoholikeren Bernie, der tager 
sin niece med på stranden. En alvorlig og temmelig deprimeren-
de film, der blev indspillet på forskellige locations i København 

med udgangspunkt i ASA filmstudierne i Lyngby. I filmen ser 
man blandt andet Nyboder, Bellevue Strand og Gråbrødre Torv. 
Manuskriptet er skrevet af Roman Polanski i 1968, og filmen 
blev i traileren markedsført som ‘Af skaberne bag Rosemary’s 
Baby’. Den kom ikke bredt ud i biograferne den gang og har i 
mange år haft prædikatet ‘den fortabte Roman Polanski film’, 
men den blev dog udgivet på dvd i 2008.

Sellers som homosexuel
‘A Day at the Beach’ blev til noget i lige netop Danmark, fordi 
Paramount havde nogle økonomiske midler, der var bundet her 
til landet. Egentlig var den legendariske producent Bob Evans, 
manden bag blandt andet ‘Love Story’ og ‘Chinatown’, og hans 
kollega Charles Bluhdorn ikke vilde med projektet. Men producer 
Gene Gutowski overbeviste dem ved at tage sin ven Peter Sel-
lers med til et afgørende møde i London. Her klovnede han så 
meget, at de ifølge Roger Lewis’ Sellers-biografi ‘The Life and 
Death of Peter Sellers’ havde skrevet under på ‘hvad som helst’. 
Sellers havde lovet produceren at spille en cameo-rolle i filmen 
helt gratis. Faktisk var han en overgang også interesseret i ho-
vedrollen, som alkoholikeren, der bliver et offer for alle omstæn-
digheder. En rolle der havde passet Peter Sellers bedre end Mark 
Burns, der virker ret endimensionel.

Men det endte med at Sellers fik rollen som en af indehaver-
ne i en lille strandbutik. ”Sælger i øl?” spørger hovedpersonen. 
”Ja, blandt mange andre ting,” lyder det fra Peter Sellers, inden 
han lader blikket lummert glide ned af Bernies krop og slikker 
særdeles udfordrende på en af stængerne til sine solbriller. Der 
er ingen tvivl om, at værtsparret i den lille bizarre butik er homo-
seksuelle, og Sellers giver den gas i en meget lille rolle, der ikke 
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Roman Polanski og Ewan McGregor under optagelserne til ’Skyggen’ på Rømø. Foto: Guy Farandis.



vil blive set på som politisk korrekt 
dag. I første omgang blev han heller 
ikke krediteret for rollen. Til gengæld 
stod han på rollelisten som ‘A. Queen’, 
og ‘Queen’ er et slangudtryk for 
bøsse. En vittighed inden i vittighe-
den i en meget alvorlig film.

Ingen overenskomster
Efter danske forhold var filmhol-
det på ’A Day at the Beach’ stort 
med sine 45 mand, hvoraf flere var 
danskere. Blandt andre Annelise 
Hovmand som instruktørassistent 
og Henning Camre, senere direktør 
for Det Danske Filminstitut, som 
fotografassistent. Han husker i dag 
indspilningerne som kaotiske.

”Producent Gene Gutowski var 
blevet lokket til Danmark af den 
lidt fallerede engelske producent 
Sam Lomborg, der boede i Køben-
havn. Blandt andet af det her med, 
at vi ikke havde overenskomster 
i filmbranchen på det tidspunkt. 
Det betød, at vi arbejdede et sted 
mellem 50 og 60 timer om ugen, og 
det fik den danske del af filmholdet 
nok af, så vi nedlagde arbejdet. Jeg 
tror, det var den første strejke i 
dansk film nogensinde. Gutowski 
kom ind til vores møde i kantinen 
med to flasker whisky for at mildne 
stemningen, men forhandlingen 
endte med en lønstigning på 20-25 
procent. Og ekstra overbetaling 
efter 60 timers arbejde,” husker 
Camre.

Camre var vidne til flere 
episoder hvor Polanski gik ind og 
blandede sig i instruktionen. Polanskis idéer blev 
ofte ikke forstået. Camre var også tæt på kameraet i de to dage, 
hvor Peter Sellers var på arbejde – ud af de fire han opholdt sig 
i Danmark.

”Han virkede flink og smilende men samtidig også temmelig 
verdensfjern. I min optik var han vind og skæv, for han kunne 
næsten ikke huske sine replikker. Jeg kan ikke vurdere, hvilke 
rusmidler der var tale om, men der havde været godt gang i den. 
Som jeg husker det, tænkte jeg, at det virkede som om han ikke 
rigtigt var i denne verden.”

Mørk og Sprogøe for små
Alfred Hitchcock brugte København i hele to af sine sene film. 
I ‘Torn Curtain’ (‘Bag Jerntæppet’) fra 1966 kan man se Hotel 
D’Angleterre, Nyhavn og Tivoli. Indendørsscenerne med Paul 
Newman er optaget i Hollywood. I ‘Topaz’ fra 1969 bevægede 
Hitchcock sig til gengæld på Frederiksberg, mens filmens vigtig-
ste danske scene er filmet foran udstillingsstedet Den perma-
nente ved Vesterport. Hitchcock affotograferede også stållågen 
til den russiske ambassade i København, så han kunne genskabe 

den i Hollywood i realismens tegn. 
Til rollerne som to bodyguards havde Hitchcock selv under 

et ophold før indspilningerne valgt de danske skuespillere Ove 
Sprogøe og Erik Mørk til to meget små, ikke-talende roller som 
russiske agenter. Da han senere kom tilbage for at indspille 
filmen, fik han kolde fødder på vegne af sin film om den kolde 
krig. De to klejne skuespillere på hver især omkring 1,70 meter 
lignede simpelthen ikke bredskuldrede russiske agenter nok. I 
stedet fik velvoksne Bent Vejlby en af rollerne.

Fredag 20. september 1968 slog BT historien stort op med 
spisesedlen: ”Hitchcock fyrer Mørk og Sprogøe.” Ove Sprogøe 
ærgrede sig i et stykke tid over, at han ikke kom med i en film 
af Alfred Hitchcock, men senere genfortalte han stolt historien 
om, hvordan han ”næsten var med i en Alfred Hitchcock-film.” 
I dag hænger spisesedlen som Ove Sprogøe gemte på sønnen 
Henning Sprogøes væg, som den potentielle spillefilm nummer 
160, Ove Sprogøe aldrig nåede at være med i.

 #02 2016 21



MAGASINET SCENELIV22  

Invitation til 
generalforsamling og 
forårsfest
Så er det igen blevet tid til Dansk Skuespillerforbunds 
generalforsamling, til bestyrelsesvalg og ikke mindst til 
vores store forårsfest.

29. MAJ PÅ ’THE LAB’, 
VERMUNDSGADE 40B, 2100 KØBENHAVN Ø. 
Vi begynder kl. 12.00, men dørene åbnes allerede for 
indskrivning kl. 11.30.
 
Foreløbig dagsorden 
Velkomst og fællessang
Formandens beretning
Præsentation af opstillede bestyrelseskandidater
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Eventuel godkendelse af div. overenskomster
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af kritiske revisorer og suppleanter
Fastsættelse af kontingent
Emner til debat
Afslutning og fællessang
Forårsfest

Forårsfest
Vi håber, at rigtig mange vil være med til at afslutte en 
spændende dag i faglighedens tegn med en festlig aften, 
når vi inviterer til forårsfest med musik, hygge og god 
mad direkte efter generalforsamlingen. 

Transport til generalforsamlingen
Forhindrer den lange afstand dig i at deltage i Dansk 
Skuespillerforbunds generalforsamling og forårsfest  
29. maj?
Vi er ved at undersøge, om der er et behov for enten fæl-
les transport eller en anden form for hjælp til at komme 
fra provinsen til København. Skriv til Nanna Møller på
nm@skuespillerforbundet.dk hurtigst muligt og inden  
1. maj, hvis du er interesseret.

Runde fødselsdage
Simon Vagn Jensen 16. marts 60 år
Lars Lundt 19. marts 50 år
Morten Nielsen 25. marts 50 år
Peter Hetsch 1. april 70 år
Diana Axelsen 6. april 50 år
Lisbet Dahl 9. april 70 år
Birgit Zinn 14. april 80 år
Jens Christian Holland 14. april 60 år
Lars Lunøe 19. april 80 år
Christian Sørensen 20. april 80 år
Dan Nielsen 25. april 60 år

LÆS MERE OG TILMELD DIG KURSERNE PÅ 

SKUESPILLERFORBUNDET.DK/DSF STUDIO 

MED FOKUS PÅ DIT HÅNDVÆRK

FILMSKUESPIL – Kasper Barfoed, onsdage fra 16/3
Hvordan angriber du en stor eller lille film- eller tv-rolle, så du både 
skaber en god oplevelse for publikum, for instruktøren og for dig 
selv?
Kasper Barfoed har bl.a. instrueret spillefilmene Tempelriddernes 
skat, Kandidaten, Sommeren ’92 og den amerikanske The Numbers 
Station, samt afsnit af tv-serierne Den som dræber og Dicte. 

STEMMEN I KROPPEN – Naja Månsson, mandage fra 4/4 
Sangere, skuespillere og performere oplever i perioder at stemmen 
svigter, at man bliver træt i stemmen eller at stemmen ændrer sig. 
Manuel stemmebehandling og stemmemassage giver større gen-
nemslagskraft og dynamik i stemmen. Den balancerer din stemme, 
så dit fulde potentiale kan komme til udtryk.
Naja Månsson er kandidatuddannet fra Det Fynske Musikkonserva-
torium med specialisering i stemmerehabilitering samt supervision 
hos sangpædagog Anne Rosing-Schow og sangcoach John Norris i 
Berlin.

HOLD ØJE MED KOMMENDE KURSER:
MASTERCLASS – Vibeke Wrede, 17-20/5
På denne masterclass vil du få mulighed for at fordybe dig som 
scenekunstner i forholdet mellem ide, udtryk, rum, tid og hvordan 
du kan få det optimale ud af udviklings- og prøveprocessen. 
Masterclassen henvender sig til skuespillere, sangere, dansere og 
performere, der ønsker at udvikle deres evne til at skabe resonans 
til det skabende og udvikle det relationelt. 
Vibeke Wrede, uddannet på Statens Teaterskole og debuterede 
med sit eget skuespil Blod og Blonder på Natholdet. Siden har hun 
instrueret omkring 120 forestillinger og desuden undervist kontinu-
erligt fra 1984 til i dag.

MUSICAL SANGWORKSHOP – Perrin Manzer Allen, 25-29/4
På dette kursus vil du opnå større forståelse af din sangstemme 
igennem en klar gennemgang af stemmens opbygning og en præ-
sentation af en række værktøjer og teknikker. 
Perrin Manzer Allen har været sangcoach hos det tyske Stage-
Entertainment og siden 2010 været kunstnerisk leder af musical-
skolen Joop Vander der Ende Academy i Hamborg.

KAMPENS KUNST – David Sakurai, 28-29/5 
På dette kursus arbejder vi med grundlæggende kampkunstteknik, 
stunt-koreografi og iscenesætning af kamp til teater og film. 
David Sakurai er uddannet skuespiller og har over 25 års kamp-
kunst-erfaring og arbejdet med nogle af de mest anerkendte 
“action-koreografer” fra den internationale filmverden.

ODENSE: 
SELFTAPE OG CASTINGKURSUS – Julie Wieth, 23-24/5
Kurset har til formål at give skuespilleren de bedst mulige redska-
ber til at forberede, optage og afsende et selvcast/ selvtape, altså 
en casting hvor man ikke har casteren til rådighed som sparrings-
partner. 
Julie er uddannet skuespiller, men har de sidste mange år arbejdet 
som caster på tv- og webserier, spillefilm og reklameproduktioner i 
både Danmark og udlandet. 

ARRANGEMENTER:
FUNDRAISNING, 30/3
Beskriv dit projekt og find fondene.

BLIV BEDRE TIL AT FORHANDLE, 3/5
Vær ambitiøs og rolig I forhandlinger.

DSF STUDIO 
FORÅRET 2016
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Sætningen er såmænd en replik fra DR serien ’En stor familie’, 
der blev produceret i 80’erne. Replikken fremsiges af Rigmor 
Gramme, i Kirsten Rolffes uforlignelige skikkelse. Kvinden, der 
står på de gamle dyder og mener, at kvinder ikke skal være 
chefer – hun vil i hvert fald ikke arbejde under en. 

Nuvel, replikken er fra et stykke drama og skrevet i en  
brydningstid, hvor kvinder netop i højere grad begyndte at  
blive  chefer. I en tid, hvor kvinderne var kommet ud på arbejds-
markedet, og mændene nu også afleverede børnene i skole og 
børnehave.

Men Kirsten Rolffes replik bruger vi faktisk stadig. Nu er 
det bare ikke fiktion. Vi kan den i forskellige variationer: som et 
suk, som himmelvendte øjne. Vi bruger måske nogle andre ord. 
Hvem kender ikke denne her: ”Jeg tænker ikke i køn. Jeg tænker 
i kvalifikationer.”

Men sandheden er desværre, at selvom vi rigtig gerne vil tro 
om os selv, at vi har et helt selvfølgeligt indbygget kompas, der 
får os til at vælge ligestillingens vej, er det desværre langt fra 
altid tilfældet. 

Det er fordi, ligestilling kræver konstant opmærksomhed og 
kræver, at man træffer bevidste valg. Og så handler det måske 
også en smule om ihærdighed. Lad mig bruge mig selv som et 
grelt eksempel: 

For nogle år siden skulle jeg udpege deltagere til et kultur-
panel. Dagen oprandt, og paneldiskussionen gik i gang. Det gik 
så fint. Men så pludselig, mens jeg stod og så på, gik det med 
rædsel op for mig, at det otte mand store panel, som jeg havde 
sammensat, og som nu sad der på rad og række, det bestod af… 
otte mænd.

Jeg var meget bevidst om ligestilling (syntes jeg i hvert 
fald selv på det tidspunkt). Ikke desto mindre; her stod jeg, 
som fortaler for lige muligheder og ligestilling og havde valgt 
otte mænd. Hvorfor? Fordi de var de bedst kvalificerede? De 
kløgtigste? Svaret er nærmere, at jeg havde udpeget dem, der 

umiddelbart var faldet 
mig ind. Dem, jeg syntes 
var kloge, dem, der lige-
som lå forrest. Jeg havde 
simpelthen været lidt 
doven. For det er faktisk ret nemt at arbejde med ligestilling. 
Når jeg anstrenger mig en anelse, så kan jeg som regel finde 50 
procent af hvert køn. Og sandt er det også, at der ikke er nogen 
form for diskrepans mellem køn og kvalifikationer.

Og skulle man følge tankerækken med at vælge efter kvali-
fikationer, så viser adskillige undersøgelser, at kvinder er langt 
bedre uddannet end mænd. Derfor drejer det sig om at træffe 
bevidste valg, om at anstrenge sig. Måske er dem, jeg lige umid-
delbart kommer i tanke om, blot dem, jeg lige har mødt, lige 
har læst, eller dem, der har været mest fremme i medierne. De 
ligger først for, men det gør dem ikke bedst kvalificeret. 

En anden djævlens advokat kunne påstå, at vi allerede har 
lige muligheder og ligestilling i Danmark – så hvorfor alt det 
postyr? Ej heller her holder argumentet. For vi har ikke alle 
lige muligheder – heller ikke i Danmark. Der er ikke lige mange 
kvindelige og mandlige ledere. Der er ikke lige mange kvindelige 
og mandlige hovedroller i dansk film. Vi tjener ikke lige meget. 
Jeg kunne blive ved.

Og vi skal blive ved. Blive ved med at insistere på ligestilling 
– og også selv tage ansvar for den, både kvinder og mænd. Skal 
verden ændres, må vi selv gøre en indsats.

Verden er nuanceret. Vi har brug for alle nuancer – dem vi 
kan spejle os i og dem, vi kan inspireres af. Vi griber verden for-
skelligt, både hvad angår køn, kultur og etnicitet, og vi skylder 
os selv at få det bedste udgangspunkt i alle sammenhænge. 
Det gør vi ved at koncentrere os om ligestilling. 

Katja Holm

Foto: Karoline Lieberkind

Det der ligestilling, det kan 
nu også gå hen og blive for 
overdrevent - og uklædeligt!

NEJ JEG VIL IKKE HAVE NOGET
KAGE FØR JEG HAR FUNDET PÅ
EN TITEL TIL DET HER ÅNDSSVAGE
STYKKE OM EN JALOUX MAND FRA
AFRIKA DER TIL SIDST SLÅR SIN
KONE IHJEL. SMUT!

Af Mikkel Stubbe Teglbjærg
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