Teaterklassikere reloaded

Her er mit teater

Det var dengang i 1940’erne

Tag en tur med ind i maskinrummet på
en ny udgave af ’Hamlet’, hvor vi ser på,
hvorfor der er en fordel i at gendigte en
klassiker frem for at skrive et nyt stykke
med samme tema.

Serien ’Her er mit teater’ afsluttes på
Aarhus Teater, hvor Mette Døssing viser
rundt og fortæller røverhistorier fra
maskinrummet om sin talje, grineflip
og samspillet med publikum.

For syv årtier siden var der i skuespiller
kredse bekymring for, at de unge kun ville
uddanne sig til skuespillere, fordi de var
blevet forblændet af Hollywood og dermed
ville være filmstjerner.
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På flere forskellige planer var der i 1940’erne en stor frygt for,
at drømmen om at blive filmstjerne i stedet for teaterskuespil
ler, havde fordrejet hovederne på tidens ungdom. Samtidig
advarede den danske Hollywood-skuespiller Torben Meyer om,
i en artikel fra filmbyen, hvordan det ville være svært at finde
fodfæste derovre som karakterskuespiller, fordi konkurrencen
var ekstremt hård.

HER ER MIT TEATER: AARHUS TEATER MED
METTE DØSSING
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Mette Døssing spillede hovedrollen i ’Medea’ i forrige sæson, og
gennem ti år på Aarhus Teater har hun haft mange spændende
oplevelser. Hun fortæller om nogle af dem på en rundtur på
teatret. Blandt andet om hvorfor det kan være en god ide at få
syet sine kjoler halvanden centimeter bredere end taljen, og om
hvilken skuespiller hun elskede at studere, da hun som elev sad
på balkonen.
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OVERSETE JOBMULIGHEDER I PROVINSEN
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I skuespillerkredse er der en tendens til at flokkes om Hoved
staden, når det gælder forestillingen om, hvor de gode jobmu
ligheder befinder sig. Faktum er dog, at skuespillere forskellige
steder i provinsen ofte oplever en bedre sammenhæng mellem
job og fritid, og de faglige muligheder har mere at byde på, end
man sådan lige skulle tro. Tag med til Aalborg og Svendborg.

HVORFOR GENINDSPILLE EN KLASSIKER?

Foto: Simon Jeppesen
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Hvorfor igen sætte et stykke op med karaktererne Hamlet og
Ofelia og ikke skrive et nyt om Bo og Birgitte? Det er der mange
forskellige svar på. Instruktør Tue Bierings lyder sådan her: ”En
forestilling om Bo og Birgitte har tabt et kæmpe potentiale for
billetsalg i sammenligning med den om Hamlet og Ofelia. Ham
let sælger flere billetter. Vores publikum er ekstremt konserva
tivt, derfor vi har et meningsløst stort klassikerforbrug."

DEMENSKLOVNE HAR HØJ
ARBEJDSTILFREDSHED

16

Foto: Simon Jeppesen

Pia Cisko og Janne Koefoed er demensklovne efter at have
optrådt i flere forskellige sammenhænge i mange år. Om jobbet
siger Koefoed: ”En kvinde sagde, da vi havde været der: ’Så blev
det en god dag’. En anden kvinde uden sprog slog en skraldlatter
op, da hun så os igen. Personalet fortalte, at hun havde glædet
sig hele dagen til vi kom.”
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FORSIDEFOTO:
Demensklovne på arbejde. Foto: Simon Jeppesen
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Nyt
udefra
Caissie Levy og Patti Murin. Foto Jenny Anderson.

Frozen er nu teaterstykke

Kelsey Grammer debuterer i London

Om godt og vel to år kommer der en ‘Frozen 2’ i biografsale
verden over, men det ser ud som om Broadway overhaler
indenom, når det gælder om at følge op på Disneys fantastisk
store succes med filmen ‘Frozen’. Mediet Broadway News har
for nylig vist fotos og videoklip fra de første øveseancer til
musicaludgaven af historien, der efter planen skal vises i New
York i foråret 2018 på the St. James Theatre. Vel at mærke efter
en premiere i Denver allerede nu her i august, hvor musicalen
kører til og med november måned under titlen ‘Frozen – The
Broadway-bound musical’ eller på dansk: ‘Frozen – musicalen
der er på vej til Broadway’.

I hele november og december måned kan man se Kelsey
Grammer spille hovedrollen i Westend i London en musical
med titlen ‘Big Fish’, der kommer fra Broadway. Nigel Harman
har instrueret og med på scenen er også skuespillere som
Frances McNamee, Forbes Masson, Jamie Muscato og George
Ure. På teatret har skuespilleren fra tv-serien ‘Cheers’ og
‘Frasier’ tidligere spillet med i både ‘La Cage aux Folles’ og
‘Finding Neverland’. Førstnævnte blev han nomineret til en Tony
for. Hvis titlen
‘Big Fish’ virker
bekendt, er det
muligvis fordi
Tim Burton
lavede en film i
2003 eller også
er det fordi man
kender Daniel
Wallaces ro
manforlæg ‘Big
Fish: A Novel of
Mythic Propor
Kelsey Grammer spiller hovedrollen i musicalen ’Big Fish’.
tions’. Stykket
kommer til at gå på teatret The Other Palace og det handler om
William Boorman, en tidligere rejsende sælger, der fortæller om
sit angiveligt sandfærdige liv med meget store armbevægelser.

Pause eller ej?
På hjemmesiden Theatermania.com har der for nylig været en
debat om, hvor vidt det er en god ide, at der er pause i teater
stykker eller ej. Man havde blandt andet sat de to teateran
meldere Hayley Levitt og Zachary Stewart til at diskutere
sagen. Er du enig eller uenig i deres synspunkter?
Hayley Levitt: Pauser kan være nødvendige, hvis der skal fore
tages et større sceneskift eller hvis en rolle er så krævende for
hovedrolleskuespilleren, at der af fysiske grunde er brug for
en pause. Ud over de to tilfælde synes jeg kun pausen fjerner
publikum fra historien og i øvrigt betyder den, at vi kommer
hjem tyve minutter senere end ellers.
Zachary Stewart: Jeg synes, du har udeladt vitale krops
funktioner i din fortælling. Som yngre var jeg ligeglad med
pauserne, men efterhånden som jeg er blevet ældre sætter
jeg mere og mere pris på pauserne. I takt med at min blære
kapacitet bliver mindre. Det er svært at følge med i historien,
hvis du kun kan tænke på, hvor meget du skal tisse.
I samtalen der kan læses i sin helhed på hjemmesiden, bliver
de to senere uenige om, hvor meget pausen betyder for
publikums koncentration, mens der også nævnes eksempler
på teaterstykker, hvor pausen faktisk hjælper publikum med
at sluge for eksempel et hop i tid.
Hayley Levitt and Zachary Stewart. Foto Seth Walters.

Opera på ældrehjem
I en artikel i den engelske avis The Guardian beskrives det,
hvordan man i England har gode resultater, når man lukker
opera ind på plejehjem, ældrecentre og hospices. Reaktionerne
er forskellige fra begejstring, til ældre der dirigerer i takt til
musikken, over nogen der holder fingrene for deres ører, og
andre der falder i søvn. Oplevelsen ligner ikke den, som opera
sangere der plejer at optræde på La Scala i Milano eller i andre
rigtige operahuse, har. Stykkerne man optræder med er heller
ikke de samme. Typisk er der sammensat en forestilling af
nogle af de mest kendte operaværkers greatest hits. Koncer
terne er arrangeret i samarbejde med Centre for Innovation in
Voluntary Action, hvor der hentes økonomisk støtte. Christo
pher Fry på 80 år udtalte efter en forestilling til The Guardian:
”Jeg er ikke så meget for moderne musik. Sådan noget som
Glastonbury og den slags, men det her var fantastisk, og alle
dem der optrådte havde tydeligvis talent”.
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Frygten for film
Flere gange i løbet af 1940’erne blev der i Dansk Skuespillerfor
bunds medlemsblad luftet en frygt for, at filmmediet ville gøre
det af med teatret. I en leder i bladet i januar 1940 konstaterede
man følgende: ”Gav man sig selv råd til at have tid til en teater
aften, gik der ikke lang tid, før også det var en livsfornødenhed,
som man ikke afstod fra, selvom det så blev nødvendigt at ofre
lidt af spisningen bagefter. Åndelig føde kan tit gøre det ud for
noget af den materielle!” Begrædt blev det i det hele taget, at
dannede folk nu om dage mest havde lyst til at gå i biografen,
når de skulle ud og more sig en lørdag aften.
Holdningen havde angiveligt smittet af på aspiranterne til
skuespillerskolerne. I en leder i august 1943, hvor man konsta
terede, at enkelte talentfulde skuespillere på film havde haft
kolossale succeser med lønchecks på op til 10.000 kr. Det er lidt
mere end 200.000 kr. i nutidspenge, men dog kun en femtedel
af hvad en hovedrolle kan give i dansk film i dag. Drømmen
om de eventyrlige karrierer havde nu sat sig i ungdommen.
Blandt andet derfor var der troppet hele 37 aspiranter op til Det
Kongelige Teaters seneste elevprøve. Lederen sluttede med en
advarsel: ”De unge mennesker er nemlig blændede af stjerner
nes funklende glans, og som fuglene, der hypnotiseredes af det
blinkende fyrtårn, styrter de uvægerligt lige ind mod lyset og
knuser vingerne”.

Advarsel mod Hollywood
I medlemsbladets levetid har der været flere rapporter fra
Hollywood, hvor man har kunnet læse om vilkårene i den store
filmby med magnetisk tiltrækningskraft. Også for danske skue
spillere. Instruktøren Frank Capra skrev om SAG – Screen Actor’s
Guild – fagforeningen derovre, mens den danske skuespiller Tor
ben Meyer i 1949 derimod skrev hjem med en bredere vurdering
af, hvor svært det var at få arbejde i Hollywood. Her er et kortere
uddrag: ”For en ung, smuk leading lady eller en ung leading man
er der altid store muligheder i Hollywood. Om karakterskue
spilleren kun dette: Hollywood har om ikke hundrede, så i det
mindste halvtreds for én i alderen 2 til 90 år. Agter man sig til
Hollywood, gør man derfor klogt i at være forberedt
på en hård konkurrence. For alle kategorier
gælder det, at man må kunne engelsk.
Ikke ’studenterengelsk’. Man må vide, at
hverken talent, scouts, agenter, venner eller
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bekendte kan sælge en. Det bliver i sidste omgang Hollywoodaspirantens egen personlighed, og talent, der skal sælge ham”.
Torben Meyer var en sejlivet dansk skuespiller, der klarede sig
i Hollywood fra sidst i 1920’erne frem til 1970’ene. Ikke altid
med lige stor cigarføring, men han kan dog ses i blandt andre
”Casablanca” (1942) og ”Dommen i Nürnberg” (1961).

Hul i forsikringen
I 1941 skrev Peter Nielsen, tidligere formand for Dansk Skuespil
lerforbund, et brev til medlemmerne om ”Et retløst forhold”. Vel
at mærke et forhold der nu kunne bringes på plads. Skuespillere
på turné var tyveriforsikrede under transporten mellem tea
trene, men i det øjeblik de kom frem bag en ny scene, og til det
øjeblik de skulle afsted igen, var der ingen dækning for ting der
blev stjålet i garderoben. Altså med mindre rekvisitter og
kostumer var låst inde, men et sådan rum med lås fandtes
næsten ingen steder. Som det hed i Peter Nielsens beretning:
”Når vi efter ankomsten til en by har pakket ud og hængt vort
tøj op, at det kan rette sig og være i brugbar stand til aften
forestillingen, hænder det en sjælden gang – mærkværdigvis
for resten at det ikke sker tiere – at der stjæles klæder, fodtøj,
linned, strømper og lignende fra garderoben. Hvem skal bære
dette tab? Er det ikke for meget at forlange, at skuespilleren
skal undgælde?” På baggrund af denne konstatering havde DSF
foranstaltet, at der blev lavet en fælleskasse, hvorfra man kun
ne få erstatning. Vel at mærke kun hvis rigtigheden af tyveriet
blev bevidnet af to kolleger og tillidsmanden i skuespillertrup
pen. Peter Nielsen afslutter: ”Navnlig i en tid som denne, hvor
alle beklædningsgenstande er steget så voldsomt i pris, tror jeg,
en løsning som ovenstående vil være til stor beroligelse for
alle dem, der er engagerede i provinsen”.
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her er mit teater
Efter endt uddannelse på
skuespillerskolen i Aarhus har Mette
Døssing arbejdet de seneste ti år på
teatret. Hovedrollen i ‘Medea’ i forrige
sæson var et af højdepunkterne. Selv
om Døssing har været på teatret længe,
opdager hun hele tiden nye rum. Nu
med Sceneliv i hælene.

Mette Døssing

og Aarhus Teater
Af Jacob Wendt Jensen
Fotos Thomas Feiring Søndergaard
Vi mødes med Mette Døssing ved sideindgangen til Aarhus
Teater. I forhallen er der på væggen et stort system af medar
bejderkort, hvor hver enkelt kan klikke sig ud og ind. Teatret har
omkring 90 ansatte hvoraf 15 er skuespillere. Det er også her,
man lige kan gå ned og se nærmere på navnene, hvis man er
usikker på, hvad en af de andre medarbejdere hedder.
Det er nu sjældent noget problem for Mette Døssing, for
hun har været på Aarhus Teater i ti år. Som andre teatre består
teatret af en skræddersal, øverum og diverse scener, men det
som adskiller teatret fra de andre i provinsen ved første øjekast,
er rekvisitrummet og den tilhørende våbengang, hvor man
tilsyneladende har gemt større mængder våbenattrapper end
andre steder.
”Det er sjovt nogle gange at gå herned og kigge lidt på
hylderne. Når man ser rekvisitterne, kommer man i tanke om
gamle forestillinger, man egentlig havde glemt, der er blevet
lavet gennem tidens løb,” fortæller Mette Døssing.

Stopfyldt rekvisitrum
På hylder fra gulv til loft står der både enkeltrekvisitter og rekvi
sitter samlet i klynger eller lagt i plastikbokse, så man altid lige
kan finde en gammel telefon eller en samling grøntsager.
”Noget af det specielle ved at være her på teatret er, at man
som skuespiller kan følge med i alle de forskellige processer på
enten malersalen, skræddersalen eller her blandt rekvisitterne.
Det giver mange forskellige muligheder for at være med i de
forskellige udviklingsprocesser,” siger Mette Døssing.
Der gemmer sig mange spændende ting i rekvisitrummet.
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Helt oppe under taget ligger
kostumelagret og skræddersalen.

Mette Døssing på Store Scene.

Legen set fra balkonen

Nogle af rekvisitterne er op mod 100 år gamle. Dog nok ikke
hverken is-spandene, cigaretpakkerne, den brede samling af
stokke eller cykelhjelmene. Eller det lange halstørklæde Mette
Døssing selv har strikket i en forestilling. I så mange forestillin
ger at hun ind imellem måtte trevle det op igen.
”Cykelhjelmene har vi brugt for nylig i ’Kaldet’ af Astrid
Saalbach, hvor vi spillede en flok blinde, der blandt andet skulle
på ledsagede cykelture,” siger Døssing.
Journalisten og især fotografen får øje på hylden med lagka
ger, som Mette Døssing tager en af og kigger nærmere på.
Kagen ser uhyre livagtig ud, men der er også brugt rigtige nød
der på den. Tæt ved står også en gris, der var med i en forestil
ling af Christian Lollike, ’Familien der kunne tale om alt’, hvor en
gammel krigsveteran gik amok på den juleaften og rev ørerne
af den.
Teatrets samling af våbenattraper er også meget stor. Selv
om der ikke bruges så mange våben på scenen som tidligere –
for eksempel i årene efter Anden Verdenskrig – kan det jo blive
aktuelt igen med tanker på temaer om terror.

Vi går videre. Mette Døssing har på det store Aarhus Teater en
fornemmelse af, at hun stadig kan risikere at finde nye rum i
teatrets kringelkroge, selv om hun har været der længe. I huset
er der fire scener. Den store scene med omkring 700 pladser,
Scala med 280 sæder og Studio samt Stiklingen med plads op
til 100 sæder hver.
”Jeg kan godt lide at spille på alle scener, og det kommer man
til som en del af teatrets faste ensemble. Når du står foran et
stort publikum, tænker du, at nu står vi her sammen og giver
den hele armen. På en mindre scene er der en anden intimitet,
og derfor kommer alle nuancer i skuespillet i brug efterhånden,
som man får prøvet de forskellige muligheder af,” siger Mette
Døssing.
Et af hendes favoritsteder på Store Scene er balkonen, hvor
hun under sin uddannelse sammen med andre studerende kun
ne gå op og se prøver og her imponerede særligt én skuespiller.
”Jeg har altid beundret Karen-Lis Ahrenkiel, fordi hun altid er
gået til sit arbejde på sådan en legende facon. Hun var på Aar
hus Teater i en længere årrække, og i mine første år på teatret
havde jeg fornøjelsen af at arbejde sammen med hende. Med
hende i erindringen siger jeg ofte til mig selv, at jeg skal huske
at lege på scenen, selv om det samtidig jo til tider er hårdt
arbejde,” siger Døssing.
Når Døssing spiller, opfatter hun alt, hvad der foregår blandt
publikum, men uanset om det er en mobiltelefon, der ringer el
ler en teatergæst, der hoster, skal der spilles videre. Det var dog
svært, da en mand blev syg under ‘Medea’.
”Først tænkte jeg, at nu går han nok ud, men han nåede det
ikke, inden han begyndte at kaste op og fortsatte med det i
nogle minutter ned af trapperne. Vores reflekser som skuespil
lere siger, at vi skal bevare illusionen og fortsætte med at spille,
men selvfølgelig blev vi nødt til at stoppe og se, hvor dårligt han
havde det, idet hverken vi eller publikum kunne koncentrere os
på grund af lyden og lugtgenerne. Det viste sig heldigvis blot at
være en fordærvet buffet, så efter en optørring og udluftning,
kunne vi heldigvis for både os og ham fortsætte.”

Taljen ændrer sig
På øverste etage helt oppe under taget på Aarhus Teater er
kostumelageret og skræddersalen placeret. Her har Mette
Døssing fået skræddersyet mange store kjoler gennem årene.
”Andre gange skal man bruge en kjole, der sidst har været
brugt i 1948, og man får at vide, den skal der passes godt på.
Mange af de gamle kjoler er jo uerstattelige, så derfor er man på
lageret varsom med at smide noget ud,” siger Mette Døssing.
Da vi passerer de mange bøjler med kostumer og hylder med
hatte røber Døssing, at der er en lille trappe op til en flagstang,
der hænger ud for den berømte drage, man kan se øverst uden
på teatret. Det er der man hejser et flag, når der er premiere. En
tradition Mette Døssing godt kan lide. Til fotografens store for
trydelse må vi dog ikke komme helt derop, fordi det er for farligt
for gæster på teatret at hænge ud af de skrå tagvinduer.
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METTE DØSSING
• H
 un kommer fra Juelsminde og er
uddannet på Aarhus Teater i 2007,
hvor hun har været fastansat siden.
• I forrige sæson var hun blandt
andet med i ’Den sidste bølge’ af
Peter-Clement Woetman og ’Medea’
sat i scene af Rune David Grue.
• M
 ette Døssing fik en Reumert-pris
for Bedste kvindelige birolle for
Kirstin i ’Frk. Julie’ i 2016.
• I den kommende sæson skal hun
være med i ’Lyden af de skuldre
vi står på’, ‘Narnia’, ‘Hospitalet’ og
‘Biedermann og brandstifterne’.

Mette Døssing har været på Aarhus Teater i ti år.

Den forestilling hvor Døssing har haft de fleste kostumeskift, er
‘Det gyldne kompas’, vurderer hun.
”Her havde jeg vel omkring 20 skift, der krævede et kæmpe
logistisk arbejder fra påklæderne at klargøre, da vi var mange
medvirkende. Yderligere erfarede jeg, at kjoler altid skal syes
større i taljen, end når man prøver dem til kostumeprøver. Både
så man hurtigt kan hoppe i dem – men også fordi aftensmaden
fylder i maven og kræver mere plads om aftenen,” fortæller
Mette Døssing mellem et par gode grin.

Slottet og en mini-bar
Da vi sætter os i skuespillerfoyeren efter rundturen, spørger vi
til, hvad der har været af andre muntre oplevelser i arbejdet på
Aarhus Teater.
”Det her med at få grineflip på scenen er jo noget, man
absolut skal undgå, men det er ikke altid lige let Jeg kan huske
en gang, hvor jeg var med i et stykke med Andreas Bo, hvor der
skulle komme en bar kørende op gennem gulvet. Mekanikken
satte sig så fast, da den kun var kommet omkring halvt op.
Andreas Bo kunne ikke nære sig, og fik fyret noget af med, at
det nu var en mini-bar. Publikum begyndte at grine, og til sidst
kunne vi andre heller ikke lade være. Selvom det kan være van
skeligt at komme tilbage på sporet igen, så kan det være forlø
sende, at det uforudsigelige for en stund får plads, og skærper
live-øjeblikket, der jo er det unikke ved at lave teater.”
Generelt kan Døssing godt lide at medvirke i de store fami
lieforestillinger, hvor teatrets store scene er fyldt med børn og
deres umiddelbare reaktioner. Det skete for eksempel i ‘Sne
dronningen’, hvor hun pludselig undervejs fik øje på en dreng
blandt publikum. Han sad i komplet julemandskostume med
nissetøj, skæg og hue dybt koncentreret og opslugt og glemte
sin egen bemærkelsesværdige påklædning. Der er jo også det
teater handler om: At man lader sig forføre og glemmer sin egen
tilstedeværelse.
Blandt en af de faglige udfordringer var en forestilling som
Kafkas ‘Slottet’ fra 2009.
”Det var virkelig sådan en forestilling, jeg var vildt stolt af
at være med til at lave. Vi var et rigtigt godt hold, som alle tog
scenografien til sig, der var en fysisk udfordring. Mens vi spillede

blev scenerummet undervejs gradvist mindre og mindre. Vi fik
altså mindre og mindre plads at spille på i takt med, at væg
gene af to sceneteknikere blev skubbet mere og mere ind mod
midten. Det endte med, at der kun var plads til hovedpersonen,
Niels Ellegaard, der lå alene tilbage i et kisteformet rum.”

Ti år på teatret
Mette Døssing sætter pris på sammenholdet på teatret, der
blandt andet kom til udtryk under ‘Medea’, hvor man havde et
vandbad, der skulle rengøres hver dag og kostumer der skulle
tørres. Her kom alle i aktion mere end de plejede, og hver en lille
del af jobbet skulle udføres til punkt og prikke, hvis forestillin
gen den efterfølgende aften, skulle forløbe planmæssigt.
Til interviewet har Døssing taget et par gamle protokoller
med. De er logbogen for en ældgammel uofficiel og frivillig fond,
der uddeler legater til skuespillere, regissører og suffløser. I
bogen kan man se, at der var 41 medlemmer i sæsonen 1973/74.
I dag er der lidt mere end 20 medlemmer.
”Ud over de almindelige medlemmer har vi også nogle
æresmedlemmer. Legatet er stiftet, fordi man i gamle dage ikke
fik løn i sommerferien, og så kunne man få tildelt et legat, hvis
man var værdigt trængende. I dag er det mere sjov og ballade
og man får legat efter lodtrækningsmetoden, men det viser
alligevel noget om sammenholdet på teatret. Der er en stolthed
i forhold til teatrets traditioner, fordi vi alle sammen ved, at vi er
en del af en årelang historie.”
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De glemte
jobmuligheder i provinsen
Kulturliv er der altid i hovedstaden,
og mange scenekunstnere vælger
derfor at bo i København, fordi det
er der, arbejdet er. Det betyder, at
konkurrencen om jobs er stor, mens
midlerne til at lønne for kan være
små. Spørgsmålet er, om der findes
gode jobs til skuespillere, hvis de
søger ud i provinsen?

Af Kat. Sekjær
”Jeg tror, jeg har bedre jobmuligheder her end i København,
måske lige med undtagelse af jobs i filmmiljøet. Der er vir
kelig mange tilbud. Faktisk så mange, at jeg har måttet sige
nej til nogle, fordi de ligger oven i hinanden,” siger Laura Kold,
freelance skuespiller bosat i Aalborg. Hun blev uddannet fra
Skuespillerskolen ved Odense Teater i 2005 og flyttede efter et
års engagement på Odense Teater til København. Her arbejdede
hun et par år som freelancer:
”Jeg flyttede væk fra Odense for at komme ud og opleve
freelancertilværelsen i København. Jeg havde egentlig okay med
jobs – en 5-6 forestillinger – men jeg syntes, det var stressende,
at det næste job først kom i slutningen af det, man var i gang
med. Jeg var ikke god til at slå koldt vand i blodet. Selvom der
var venner og kolleger omkring mig, var det svært. Jeg var jo
også ung, men jeg blev for usikker af at være freelancer i
København,” siger Laura Kold.

”Kun lige for denne her sæson…”
Da hun fik tilbudt fast job på Aalborg Teater, tog Laura Kold der
for imod tilbuddet. Det krævede overvindelse, og det tog også
tid for hende at omstille sig. Det var frustrerende i de første år
at have et ben i hver lejr, fortæller hun:
”Det første år havde jeg det sådan, at ’det er kun lige for
denne her sæson’. Jeg var hele tiden på vej tilbage til København.
Det betød, at jeg ikke kunne det, jeg gør nu – nemlig engagere

mig fuldt ud. Både jeg og min mand har virkelig lyst til at se,
om vi kan få fat om byen og sætte vores præg på den. Det føles
som om, der er brug for os heroppe. Det er dejligt.”
Fagligt har det at flytte til provinsen og blive en del af et
fast ensemble også gjort, at hun har kunnet udvikle sig meget
mere som skuespiller, end hun ville have haft mulighed for som
freelancer i København, fortæller Laura Kold. Både fordi der har
været faste rammer, men også fordi der er et stort kollegialt
engagement. I dag er hun freelancer med ’fast tilknytning’ til
Aalborg Teater:
”Det giver mig en helt anden ro. Jeg er bedre til at tage det
roligt med at være freelancer heroppe, end jeg var i København.
Der bliver man bombarderet med alle de tilbud, man ikke fik. Det
fungerer ikke på samme måde her.”

Mindre konkurrenceminded netværk
Laura Kold forklarer, at tiden selvfølgelig også spiller en rolle –
hun er blevet ældre og mere erfaren, men det har også betyd
ning, at de sociale spilleregler er lidt mere afslappede i Jylland:
”Her handler det ikke om at være til den rigtige premierefest
for at blive set. Det er ikke så nødvendigt at gøre opmærksom
på sig selv i den der underlige blanding af at være på arbejde og
privat samtidig. Det er på den måde mindre konkurrenceminded.
Altså, selvfølgelig laver vi meget netværksarbejde her, men det
er på en anden måde,” siger hun og forklarer, at det ligeså godt
kan være, at man får arbejde, fordi man tilfældigvis har snak
ket med nogen i børnenes daginstitution. Aalborg er en by, der
gerne vil dyrke kulturen, og der er generelt en stor interesse for
hendes faglighed, fortæller hun.

Et bedre og bredere arbejdsliv
Efter at være blevet fritstillede fra Aalborg Teater, skulle Laura
Kold og hendes mand, der også er skuespiller, tage en stor
beslutning:
”Vi skulle beslutte os for, om vi ville blive eller flytte tilbage
til København. Vi lavede plus- og minuslister, men vi havde lyst
til den der ro, der er heroppe, og i København ville vi skulle starte
forfra som freelancere. Vi valgte at bosætte os i Nørresundby
og købte et rigtig dejligt hus to kilometer fra Aalborg centrum.
Vores skuespillerkollegers reaktion har virkelig tit været: ’Hvad
vil I dog der?’ Men når vi får fortalt om vores overvejelser, forstår
langt de fleste os, er vores fornemmelse. Og så er det enormt
rart, at det er et valg, vi selv har taget, og ikke arbejdet, som har
bestemt for os.”
Som nye skuespillerfreelancere har Laura Kold og hendes
mand også opsøgt faglige muligheder uden for teatret. De er
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Laura Kold. Foto: Caspar Juel Berg.

blevet modtaget med stor entusiasme. Hun har freelancet siden
august 2016 og er lige nu på barsel. Alligevel er der nok af jobtil
bud til hende – faktisk også i København og Aarhus:
”Jeg tror, der er flere jobmuligheder her, dels fordi der er færre
om buddet, men også fordi jeg er bosat her. Det gør mig både
mere tilgængelig men også billigere. Og så har vi gode mulighe
der for at skabe vores egne jobs. Vi har for eksempel fået penge
fra lokale fonde til vores egen forestilling, og det er fedt at
mærke, at der er så stor opbakning fra det lokale miljø. Jeg har
fået meget mere lyst til at gå i gang med egne projekter, og det
er en god drivkraft.”

Netværk i provinsen batter
Langt fra Nørre Sundby bor Anders Vølpert Momme. Han er
uddannet skuespiller fra Aarhus, men er i dag bosat centralt i
København. Han har mange kontakter i Jylland og kan godt grine
lidt ad, at det stadig er der, arbejdet findes for ham, på trods
af at han bor midt i hovedstaden. Det er det jyske netværk, der
giver flest jobs og gode løn- og arbejdsforhold:
”De fleste ting, jeg har lavet, mens jeg har boet her, har fak
tisk været i Jylland. Jeg har måske lavet en eller to projekter her.
Det er helt utroligt, hvad jeg har kunnet trække fra i kørselsfra
drag,” siger han med et glimt i øjet. Alligevel har det fået ham
til at overveje, om København er det mest oplagte valg for ham
rent arbejdsmæssigt:
”Man kan sige, at hvis man bosætter sig centralt i for eksem
pel Silkeborg, så kan du sagtens tage opgaver overalt i Jylland og
på Fyn.”
Der var flere grunde til, at Anders Vølpert Momme valgte at
flytte til København, blandt andet muligheden for at få en god
bolig. Men det var noget af et skift, fortæller han:
”Altså, jeg havde oplevelsen af, at selvom jeg havde over 20
forestillinger på CV’et, så betød det ikke noget, for der var ingen
her, der havde set det.”

At flere skuespillerkolleger vælger at satse på en karriere i
hovedstaden forstår han godt – at færre vover springet til pro
vinsen, kan imidlertid godt undre ham:
”Det er bare med at komme af sted, hvis man bliver tilbudt
en fast stilling i provinsen. Man bliver i mindre grad type-castet,
når man er en del af et ensemble, og for mig har det at kunne
arbejde igennem på den måde betydet, at jeg har udviklet mig
som skuespiller,” siger han og tilføjer:
”Men der er selvfølgelig frygten for at gå glip af noget. Det
føles jo, som om her er tusindvis af muligheder. Hvis man flytter
ud i landet, tror jeg egentlig, at folk der i højere grad vil bruge
dem, der bor tæt på.”
Fordi Anders Vølpert Momme har flere års erfaring fra provin
sen, vil han ikke udelukke, at han en dag flytter fra hovedsta
den:
”For mig handler det måske også meget om, at jeg bare
gerne vil spille skuespil og fordybe mig i det. Have gode kolleger
Anders Vølpert Momme. Foto: Emilia Therese.
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En af de ting, der
følger med arbejdet
i provinsen, er, at
netværket hjemmefra ikke følger med.
Derfor bliver kollegaerne ens tætteste
netværk, så man fordyber sig nok på
en anden måde, end man ellers ville."

og et godt arbejdsliv. Jeg har ikke behov for at blive et kendt
ansigt. Altså på den måde tiltaler det mig også, at det er en
tand mere afslappet, når man er skuespiller i provinsen. Der er
mindre konkurrence, og så tror jeg også - det er i hvert fald det,
jeg hører – at provinsen åbner for andre slags jobs. Jeg hører om
folk, der gerne vil bruge skuespillere i helt andre sammenhænge,
og det synes jeg virkelig er spændende.”

Provinsen gjorde det muligt at blive teaterchef
”Jeg er et godt eksempel på en, som forfulgte skuespildrømmen
i København. Jeg kom ind på Statens Teaterskole, og derefter
arbejdede jeg freelance et år på Anemone Teatret og på Det Ny
Teater. Så blev jeg tilbudt fast ensemble for en sæson i Aalborg,
som blev til mange flere år,” siger Jakob Bjerregaard Engmann,
skuespiller og i dag teaterchef for BaggårdTeatret i Svendborg.
Han blev færdiguddannet i 2006 og i de 11 år, der er gået siden,
har han tilbragt de sidste 9 år i provinsen. Det var den faste
kontrakt, der lokkede: Stabiliteten i at han var sikret tre forestil
linger og arbejde et helt år frem.
Først tog han turen til Aalborg, så blev det et år på Momen
tum i Odense, inden han igen blev kaldt til Jylland og fik tilbudt
at blive leder af anneksscenen, Transformator på Aalborg Teater:
”Jeg var villig til at tage det ryk. Det er ikke alle, der er det.
Den mulighed opstod jo også kun, fordi jeg i det første år, jeg var
i Aalborg, havde mulighed for virkelig at engagere mig. En af de
ting, der følger med arbejdet i provinsen, er, at netværket hjem
mefra ikke følger med. Derfor bliver kollegaerne ens tætteste
netværk, så man fordyber sig nok på en anden måde, end man
ellers ville. Det havde ikke været det samme for mig i Køben
havn,” siger Jakob Bjerregaard Engmann og forklarer, at han
med sin opvækst, familie og venner i København, ikke ville have
involveret sig med samme intensitet. Det var gennem arbejdet
i provinsen, at karrierevejen til en lederstilling helt naturligt blev
banet:
”For mig har det at arbejde i provinsen åbnet for nogle
fantastiske muligheder – altså blandt andet at blive teaterchef.
Jeg tror ikke, at selve mængden af arbejde er større i provinsen,
kvantitativt, men der er langt færre skuespillere om buddet.
Så sandsynligheden for at få arbejde i provinsen er altså meget
større. Det er min subjektive vurdering. Hvis man viser sig som
en mobil kapacitet, er man attraktiv på flere måder.”

Arbejdsglæde og kunstnerisk frihed
Der er en stor arbejdsglæde ved at være på det fynske teater,
blandt andet fordi, der er meget vide rammer for, hvad teateret
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kan og må, fortæller Jakob Bjerregaard Engmann. Der er stor
opbakning lokalt og ret højt til loftet. Ifølge ham er der både
plads til store ambitioner og til at tage chancer. At teatret netop
er blevet indstillet til en Reumert beviser, at scenekunsten i
provinsen også er på et højt niveau, der kan konkurrere med
storbyteatrene:
”Det er klart, at konkurrencen mellem teatrene i København
er større. Vores spillerum er friere. Kunstnerisk kan vi tillade
os at tage nogle chancer. Vi har også nemmere ved at råbe de
lokale medier op, end man har i København. Vi kan være relativt
sikre på at TV2/Fyn, DR P4 og Fyens Stiftstidende godt vil for
tælle om vores forestillinger, hvis vi kontakter dem.”
Selvom han er vokset op i København, kan han med sin erfa
ring fra provinsen pludselig se på sin hjemby udefra:
”Det hører nok også til fortællingen om en hovedstad, at
’det er her, det hele sker’. Der er en slags glas-dome omkring
København, og bryder man ud af den, får man et helt andet
syn på de muligheder, der er udenfor. Man får en anden vilje til
bevægelighed – at det ikke er noget problem. Jeg pendler tit.
Så sent som i går var jeg til bestyrelsesmøde på Betty Nansen,
og nogle gange er det en tur, jeg tager tre gange om ugen.”
Til trods for det københavnske ophav har Jakob Bjerregaard
Engmann fundet sine ben, et hjem og et inspirerende arbejdsliv
i provinsen.
”Jeg er ikke på vej andre steder hen end Svendborg. Stod det
til mig blev jeg her gerne, indtil jeg skulle pensioneres,” siger
han og griner: ”Sådan fungerer det jo ikke helt i branchen. Men
som jeg ser det, er der så mange udviklingsmuligheder her. Der
er er nok til den faglige tilfredsstillelse for mig mange år frem.
Arbejdsmæssigt og kunstnerisk har jeg umiddelbart ikke beho
vet for at flytte mig et andet sted hen.”
Jakob Bjerregaard Engmann. Foto: Søren Bøjsen.
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Hamlet
reloadet en lidt

naiv type

Klassikerne er klassikere
fordi, ja, fordi de er klassiske.
Betyder det, at de skal
genopføres loyalt? Gentolkes?
Kan de skrives om, rives fra
hinanden, samles på ny uden
at miste deres sjæl? Hamlet er
klassikeren over dem alle. Og
dermed er Hamlet og Ofelia to
af de figurer, der må tåle mest.
På Aarhus Teater kæmper
Amlet og Felia en brav kamp
for at blive set som andet
og mere end omverdenens
forventninger.
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Tekst og fotos Simon Jeppesen
"Ja det er så mig, Amlet /det er mig der spiller Amlet/ eller det
er mig der er Amlet."
Linjer fra Amlets første monolog i teaterstykket #AMLET,
hvor han reflekterer både over hvem han er og over det billede
af Amlet, som han skal leve op til. For Amlet er et produkt af
omverdenens forventninger, og det er de forventninger, som
han er i strid med – ligesom det unge publikum, som Amlet
kommer til at spille for, der hver dag skal sælge sig selv på de
sociale medier.
Vi er til prøverne på #AMLET inden stykket vil spille på
Aarhus Teaters Studio Scene. Det er skrevet af digteren Caspar
Eric, hans debut som dramatiker. Stykket er reduceret til de to
hovedpersoner, Amlet og Felia. Det citeres fra originalen, men
størstedelen af teksten er ny.
Aarhus Teater præsenterer klassikerenes superstjerne,
Shakespeares mest opførte stykke, blandt andet sådan:
"Forestillingen kanaliserer Hamlet og Ofelias indre psykologi
ud af Kronborg og ind i et moderne univers."

Jeg spiller, jeg er
"Og jeg vidste at det eneste der var tilbage at gøre nu/ var at
spille den Amlet som de forventede/ og så langsomt ødelægge
ham indefra."
Amlet spilles af skuespiller Simon Mathew. Han har tidligere
spiller Jesus i Jesus Christ Superstar, så han har en erfaring med
plagede karakterer under et stort forventningspres:
"Jeg ser Amlet som en lidt naiv type, der har det hele i sit
hoved."
"Og alle de unge blev stillet op på række/ og jeg fik udleveret
et nummer og en rolle/ for man kan ikke bare stoppe med at
spille livets spil.”
Simon fortæller, at stykket handler om at leve op til et man
deideal – at være noget man ikke er – for andres skyld.
Amlet i stykket har været i krig, han er traumatiseret. Han
er plaget af sine oplevelser, er ved at sprænges i stumper og
prøver ikke blot at sætte ord på det, han viser det også med sin
krop, kaster sig rundt, mødes med Felia i konfrontationer, hvor
kærtegn er som slag.
Caspar Eric har været med til prøverne og har løbende skrevet
stykket om for at tilpasse det til de to skuespillere:
"Vi er medskabende og vi er kommet med ting, som er skre
vet ind i stykket, fortæller Simon Mathew."
Hvorfor ikke kalde dem Bo og Birgitte i et helt nyt stykke?
"Det giver et ekstra lag, at det ikke bare er Bo og Birgitte. Der
er nogle følelser og omstændigheder i det gamle stykke, som vi
gerne vil undersøge."

Indgangen
#AMLET er blevet til på initiativ af instruktøren Sargun Oshana,
der bad Caspar Eric om at skrive en ny tekst baseret på den
gamle:
"Vi vil vise den unge generation, at Hamlet ikke er elitært. De
skal opleve, at det er en universelt vigtig historie, ikke endnu en
reproduktion. Vi lukker op for, at de unge får en indgang til den
her forestilling."
Caspar Eric fortæller om sit arbejde med teksten:
"Det handler om at finde ud af de fortællinger, som vi er
hjemsøgt af. Det har ikke så meget været den direkte handling
eller teksten, som det har været, hvordan vi har kunnet spejle
os i temaerne om selvmord og depression i dag, og hvordan nye

temaer som kønsroller pludseligt blev meget vigtige for os."
Han fortsætter:
"Det undrer mig, at mennesker kan se på, at jorden går under
og opretholde forestillingen om, at verden bliver bedre. Vi er ble
vet gode til at tale om smerten – som Hamlet'er. Amlet og Felia
er i nogle rådne rammer, som tvinger mennesker til at gøre ting,
de ikke vil. Det der fucker de to op er, at det går op for dem."
Hvis tekst er det?
"Det er ikke min, det er vores. Jeg har ingen ret til den. Jeg har
været med til at føre den et nyt sted hen."
Sargun supplerer:
"En mulig grund til Ofelias selvmord er, at hun var gravid. I
vores version har vi trukket nogle af de begivenheder, der fore
går i baggrunden frem i lyset – som konsekvenserne af krig og
af et samfund hvor kvinderne skulle være lykkelige fødemaski
ner. Stykket blev skrevet i en tid, hvor manden havde hovedrol
len, og det skal vi sætte os ud over. Det er noget af det, jeg vil
med #AMLET."

Elf Hill
"Det som vi oplever som radikale omsmeltninger er vores tids
fortolkninger," fortæller Laura Schultz lektor ved Institut for
Kunst- og kulturvidenskab ved Københavns Universitet og
fortsætter:
"Det handler også om en medie-eksplosion. Vi er vant til at
værker kan udfolde sig i mange retninger på samme tid, spinoff, merchandise, alt fungerer på mange platforme. Et værk er
en klassiker, fordi det har en evne til at kunne fortolkes tilstræk
keligt åbent i mange forskellige tider, og klassikerne ligger der
som tilbud med nogle grundstrukturer og grundkonflikter."
Er det ikke dovenskab at skrive om Hamlet og Ofelia i stedet
for at kalde dem Bo og Birgitte?
"Det tror jeg ikke. Det er en erkendelse af, at der ligger de der
figurer klar. Jeg kan gøre noget med dem herfra, hvor jeg står.
Klassikerne indgår i en proces med at undersøge vores egen tid.
Et andet relevant eksempel er Fix og Foxy."
I 2006 satte Fix og Foxy ’Elverhøj’ op på Det Kongelige Teater.
Stykket var outsourcet til Bangladesh. Rollerne blev spillet
af skuespillere derfra, som fik en tiendedel af den løn som et
dansk medlem af Skuespillerforbund skulle have.
Tue Biering, intruktør hos Fix og Foxy:
"På det tidspunkt var bogen ’No Logo’ af Naomi Klein the
shit. Det var den, man læste, hvis man var orienteret politisk
i verden og der var en kæmpe outsourcing debat, antændt af
’No Logo’. Vi havde alle sammen dårlig samvittighed over de
cowboybukser vi gik rundt i, så vi tænkte: Hvordan pokker kan
man lave en forestilling om det? Råbe og skrige, lave teater med
skuespillere, der er lige så langt væk, som vi selv er? En naturlig
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KAN MAN DET?

Skuespiller Simon Mathew prøver
Amlets ord og følelser af.

Felia: "Jeg har lært hvordan jeg skal slikke mig
om munden/ og hvordan jeg skal krydse mine
ben under transport/ og jeg kan sige tak når jeg
får et kompliment."

Laura Luise Schultz, lektor ved Institut for Kunst- og
kulturvidenskab ved Københavns Universitet:
"Hamlet er det største stykke overhovedet. Det er også
meget rummeligt, det har for eksempel et stykke i stykket.
Der er så meget at lege med."
"Peter Langdal begyndte i midten 1980'er med Shakespeare
og Holberg. Han ville forny klassikeren og for samtiden
virkede det vældigt provokerende. Så går det løs i 00'erne.
Anders Paulin på Det Kongelige – han lavede en række
frygteligt udskældte opsætninger. Blandt andet ‘En Skær
sommernatsdrøm’. Den spillede i den scenografi, der
stod tilbage fra den foregående forestilling. Han sendte
skuespillerne ud i byen fulgt af flere videokameraer og
publikum så på en tom scene med videoprojektioner."
Anmelder Henrik
Lyding fra JyllandsGenkendelse
Posten var dengang ikke
Hvad er en klassiker?
spor glad og skrev:
Tue Bering tænker sig om, inden han svarer:
"…en forestilling, der
"Det er et værk, hvor der er en bred genkendelse omkring
ikke stiger til vejrs, men
værket, måske nedarvet i generationer. En klassiker er noget, vi
synker tung og kedsom
mener at kende, men som vi ikke nødvendigvis har en konkret
melig til bunds som
idé om, hvad er."
resultatet af en ide, der
Hvorfor overhovedet lave de dramatiske klassikernedsmelt
så god ud på papiret,
ninger frem for et helt nyt produkt – i stedet for Amlet og Felia
men som døde, da den
kunne man kalde dem for Bo og Birgitte?
blev ført ud i virkelighe
"Der ligger også købmandskab bag. En forestilling om Bo
den. Den virkelighed, der
og Birgitte har tabt et kæmpe potentiale for billetsalg i sam
tydeligvis er vigtig for
menligning med den om Hamlet og Ofelia. Hamlet sælger flere
Anders Paulin. Teatret er
billetter. Vores publikum er ekstremt konservativt, derfor vi har
nemlig, mener han, for
et meningsløst stort klassikerforbrug."
trygt, forudsigeligt og
Her må Tue desværre afbryde interviewet. Han skal i gang
ufarligt."
med prøverne på en anden klassiker reloadet på Husets Teater:
Henrik Lyding
’Rocky’.
sluttede:
Tilbage til prøveforløbet i Aarhus. Sargun beder de to
"En klassiker som
skuespillere bevæge sig ordløst i rummet med udgangspunkt
Shakespeare kan tåle
i stikord som: "Verden er et fængsel" og "De indre dæmoner."
meget, og så kan vi vel
Improvisationerne bliver optaget med iPhone og vil danne ud
også. Om ikke andet
gangspunkt for en koreografi til stykket. Amlet og Felia kredser
fordi vi ved, at der altid
om hinanden, sætter bevægelser på følelser som Caspar Erics
kommer en ny ‘Skær
ord har vakt. Amlet lægger bagfra armen om Felias hals. Om
sommernatsdrøm’, hvor
han kvæler eller kærtegner hende er umuligt at se.
instruktøren holder
mere af Shakespeare
#AMLET spiller fra 1. til 27. september på Aarhus Teaters Studio
end af sig selv."
Scene. Med Olivia Joof Lewerissa og Simon Mathew som Felia
og Amlet. Tekst: Caspar Eric. Instruktion: Sargun Oshana.
En videoversion af ’Elf Hill’ kan ses på www.foxogfoxy.com.

Poet Caspar Eric, skuespiller Simon Mathew og instruktør Sargun Oshana i
diskussion af teksten.

konsekvens var, at så måtte vi selv outsource noget, som vi vid
ste noget om. Vi tog det mest spillede stykke i Danmark, som
har en resonans i de flestes bevidsthed og kopierede tekstilin
dustriens outsourcingmodel."
’Elverhøj’, eller ’Elf Hill’ som det kom til at hedde, blev spillet
af fem skuespillere fra Bangladesh der, som del af prøveforløbet,
også måtte lære dansk. Rammehistorien, som handlede om
processen frem mod den færdige forestilling, blev forvaltet af
tre danske skuespillere, der så hver kostede det samme som ti
af de andre. Den ene, Henrik Jandorf var, pudsigt nok, tillids
mand for skuespillerne på Det Kongelige Teater.
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Glemt
på et øjeblik
Det er den optrædendes håb at
blive husket. Når Janne Koefoed
besøger et plejehjem som
demensklovnen Todaysi, er det
med bevidstheden om, at hun
kan være glemt sekundet efter,
hun har forladt lokalet. Men hun
efterlader noget. Følelser, minder.
En stemning.

Tekst og fotos Simon Jeppesen
Gerda, en lille, spinkel kvinde med helt fine rynker, siger intet.
Demens har taget hendes sprog, det meste af hendes personlig
hed og bevægelighed. Hun følger de to demensklovne, Petunia
og Todaysi, som har røde næser på, med øjnene fra sin kørestol.
En anden beboer giver Gerda en rød næse på, fordi hun husker,
hvor glad Gerda blev sidste gang klovnene var her.
Klovnene synger ’Det var en lørdag aften’ sammen med
tre andre beboere her på Glesborg Plejecenter på Syddjurs.
Hvis man ser opmærksomt efter, har Gerda svage trækninger i
mundvigene, skygger af et smil. Da de to klovne skal til at gå,
aner man en sagte klukken – en latter fra et sted langt væk.
Vi kender allerede hospitalsklovnene, som med humor og
empati hjælper især børn med at håndtere et ofte svært hospi
talsophold. Der er andre mennesker, som klovnen kan hjælpe
med at håndtere en vanskelig livssituation. Klovnens humor kan
finde vej ind i et dement sind.

Komik med alvor
Petunia og Todaysi, Pia Cisko og Janne Koefoed, er begge ud
dannede hospitalsklovne og har videreuddannet sig til demens
klovne.
Janne Koefoed har 45 år som optrædende bag sig. Hun
begyndte som teenager med at spille revy for et beboerhus i
Ringsted. Hun opdagede det fysiske teater under et ophold på
Holstebro Højskoles dramalinje, hvor en del af undervisningen

foregik på Odinteatret. Hun fandt klovnen på rejser i Austra
lien og Italien. Hun har optrådt med børne- og ungdomstea
ter, været med til at danne og drive et cirkus med transport i
hestevogne, taget en terapeutuddannelse, optrådt med fysisk/
komisk teater både alene og i makkerskab i duoen Koefoed og
Netterstrøm i mere end tyve år. Hun kalder sit udtryk for "komik
med alvor under”.
Da hun i 2013 overvejede at blive hospitalsklovn var hun
skeptisk:
”Jeg var bange for, at det var for overfladisk.” Sådan "Goddag,
goddag klovn."
Og så har hospitalsklovne røde næser på. Dem havde Janne
aldrig brugt.
I 2015 var Janne for første gang på plejehjem som vikar for
en demensklovn, og det overraskede hende, nærværet var langt
mere intenst og skrøbeligt:
”Jeg boblede af livsglæde, da jeg cyklede derfra,” fortæller
hun.

De små ting
Hvis man laver en tryllekunst for et menneske med
stærk demens, har hun sandsynligvis glemt, at
tingen blev væk, når den dukker op igen, så det
handler mere om stemning, lyde, berøringer. Om
at gribe det som opstår, finde en fælles puls.
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JANNE KOEFOED
• F
 ødt 1954, født og opvokset i Ringsted
som en af fem søskende.
• F
 ørste teatererfaring som teenager da
hun var med til at lave revyer og events
for at få et medborgerhus. (De fik huset.)
• H
 olstebro Højskole på dramalinjen med
undervisning på Odinteatret.
• G
 ruppe 38 i Aarhus med teater for børn
og unge.
• R
 ejste i Australien og Italien, hvor hun
tog et par klovne- og teaterkurser og
opdagede nycirkus.
• V
 ar tilbage i Aarhus med til at danne Cir
kus Freja og siden Fru Doras omkringfa
rende Cirkusvarieté, begge med transport
i hestevogn og en efterhånden 6-7 børn
fordelt på de optrædende.
• 2 0 år sammen med Marie Netterstrøm
i den komiske duo Koefoed og Netter
strøm, en terapeutuddannelse og i 2014
uddannet til hospitalsklovn.
• I dag: Hospitals- og demensklovn, lærer
på hospitalsklovneuddannelsen samt
soloforestillinger.
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Todaysi bruger sin fortid fra fysisk teater til at udfordre forestillingen om, hvor og
hvordan man sidder, mens Petunia nænsomt børster Arnes pande og hår.

Det gør hvert eneste møde uforudsigeligt, og det betyder, at
Janne skal være i øjeblikket, fuldt og helt.
Arne giver de to klovne lov til at komme ind på sit værelse.
Todaysi sætter sig på et tidspunkt på hans rollator med benene
oppe på bordet, mens Petunia børster hans hår med en blød
børste. Begge dele taler til Arnes basale behov. En kvinde helt
i lyserødt, siddende meget utraditionelt, skaber et billede, der
bryder med Arnes forestillinger om, hvordan man normalt op
fører sig, og han nyder den bløde børste mod sin hud. At vi alle
har brug for berøring kalder Pia "hud-sult". Arne har ikke fået en
optræden. Han har fået en oplevelse.
Hvis man spørger til hendes optræden som hospitals- og
demensklovn, svarer Janne:
”Dér optræder jeg ikke.”
Janne er vant til at optræde. Hvor det er publikum, der vælger
at komme til hende, og hun er fokus for alles opmærksomhed.
Her er hun til stede på en helt anden måde:
”Vi griber det, der er og kører det videre ud. Vi forstærker, vi
forstyrrer. Vi spejler det vi ser – og vi bryder spejlingen.”
Personalet har fokus på fysiske behov. På hospitalet er der
blodprøver, der skal tages. På plejehjemmet er der en hverdag
med mad, påklædning, toiletbesøg. Klovnens fokus er menne
sket bag sygdommen. Der er ikke noget som klovnen skal, andet
end at være der i nu'et, have tid og nære livsglæden. Måske
svinger hun sig en tur i hejsen, den kan sagtens holde til det,
måske synger hun:
"Du er min øjesten, en bette dejlig én er du.
Og når vi to følges ad, så er jeg altid glad som nu."

Meget pink
Jannes kostume er et sæt dametøj, 100 procent acryl, 100 pro
cent pink, størrelse 40, en smule for småt over maven. At det
er for småt understreger Janne ved sin holdning, hun står ofte
en smule sammensunket, og når hun sætter sig i en stol er det
henslængt skødesløst. Der er en række ting, hun skal huske med
mennesker med demens: De kan have dårligt syn, dårlig hørelse,
der kan gå lang tid fra de ser noget sjovt eller overraskende til,

Personalet har givet Pia og Janne en liste over beboere, som kan
have glæde af besøg af to klovne.

HOSPITALS- OG DEMENSKLOVN
• Hospitalsklovne stammer fra 70'ernes USA hvor de blev
til på initiativ af lægen Hunter "Patch" Adams (spillet af
Robin Williams i filmen ’Patch Adams’.) Han fandt ud af,
at humor kan være både en hjælp og en lægende kraft
til især børn på hospital.
• I 2001 blev foreningen Humor og Helbred stiftet af
overlæge Ole Helmig.
• I Danmark har der været hospitalsklovne siden 2004
under foreningen Danske Hospitalsklovne.
• Demensklovnen udspringer af et initiativ fra 2014 hvor
aarhusianske hospitalsklovne oprettede foreningen
Forglemmigej efter gennem flere år at have haft gode
erfaringer med besøg hos mennesker med demens på
plejehjem. Demensklovnene er organiseret i Foreningen
Forglemmigej.
• Uddannelsen til hospitalsklovn tager halvandet år.
Demensklovne gennemgår derudover supplerende ud
dannelse.
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Musik, sang og dans er vigtige elementer. Alle kender og kan
måske synge med på: ’Det var en lørdag aften’.

Mennesker med demens kan være lang tid om at reagere. En
ballon er langsom, og den appellerer til barnlig løssluppenhed.

Omklædning: Janne Koefoed bliver til Todaysi. Demente har ofte et dårligt syn og en
flygtig opmærksomhed, så klare farver hjælper demensklovnen til at blive set.

de reagerer. Jannes farver og holdning skaber interesse, som hun
kan bygge videre på.
Som optrædende gennem mere end fyrre år havde Janne fået
rutiner, tricks, som kunne hjælpe hende, hvis hun "ikke er på."
Men de nytter ikke med demente: ”Hvis du ikke er der,
opdager du det lige med det samme. Du kan ikke overleve på
rygraden.
Man ser det i samspillet med Arne. På et tidspunkt er det,
som han mister interessen og "siver" væk fra de to. Pia foreslår,
at fotografen, som også er i lokalet, tager et billede af dem alle
tre sammen og de to klovne sætter sig tæt på ham – og så liver
Arne glad op igen.
Gitte Elkjær er afdelingsleder på Glesborg Plejecenter. Hun
fortæller, at beboerne lyser op, og hvis de har sprog, gerne for
tæller, når hun efterfølgende spørger til klovnebesøget.
Mona, en anden beboer på Glesborg, fortæller:
”Først syntes jeg, det var barnagtigt. Men da jeg så, hvor
glad Gerda blev, så tog det mig i hjertet. Jeg spurgte Gerda om
klovnene dagen efter – og hun smilede.”

Latter
Janne fortæller om nogle af de oplevelser, der har gjort indtryk
på hende:
”En kvinde sagde, da vi havde været der: "Så blev det en god
dag.” En anden kvinde uden sprog slog en skraldlatter op, da
hun så os igen. Personalet fortalte, at hun havde glædet sig hele
dagen til vi kom.”
Hvad får du selv ud af det?
”Jeg kommer tættere på de intense øjeblikke. Det er fanta

stisk at grine helt vildt med et menneske, der ikke har noget
sprog. Jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg har gjort før og
jeg er blevet bedre til at se folk.”
Jeg har set dig optræde, dit udtryk kan være voldsomt. Er du
blevet mere stille af at være demensklovn?
”Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg er blevet mere stille, men det
stille er kommet med årene.
Janne tænker sig om:
”Det er så tydeligt for mig, at der er meget at lære endnu,”
siger hun og tænker ved sig selv, at det lyder som en rigtig god
slutreplik til interviewet.
Hun fortsætter:
”Der er en stor forskel på at optræde og at være demens
klovn. Men den er ens.”

”Can I take your
picture?”
Filmfotograf åbner
portrætatelier.

Introduktionstilbud
på individuelt tilpasset
fotografering til
Skuespillerforbundets
medlemmer: 3.000 kr.

nikolaiostergaard.dk – tlf. 4075 5615
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KOMMENDE KURSER I DSF STUDIO

MED FOKUS PÅ DIT HÅNDVÆRK
ÅBEN STUDIO I KØBENHAVN EFTERÅR:
DSF Studio er Dansk Skuespillerforbunds platform for efter
uddannelse, netværk og videndeling. Fri træning for 200 kr.
halvårligt.

Musicaldans med Sofie Akerø
mandage fra 4/9
Undervisningen byder både på opvarmning, teknik
og styrke. Derudover er der også fokus på indstu
dering af koreografi.
Underviser Sofie Akerø er uddannet danser i
Oslo på Bårdar Dance Academy og har turneret med forskel
lige dansekompagnier, medvirket i tv-shows, musicals og
musikforestillinger. Sofie underviser også på Det Danske
Musical Akademi, Copenhagen Dance Space og Stepz.

Filmskuespil med Birgitte Stærmose
tirsdage fra 5/9
Når du møder op på settet, skal du ofte være klar
til at spille din scene uden nogen nævneværdig
tid til snak og prøver. Men hvordan forbereder du
dig bedst muligt, til sådan en situation? Un
dervisningsforløbet vil fokusere på, hvordan skuespilleren
skaber nærvær og liv på film. Birgittes arbejde som instruktør
er funderet i Method Acting (primært Weston/Adler), Men
hun vil også inddrage deltagernes individuelle erfaring og
udgangspunkt.
Birgitte Stærmose er en amerikansk uddannet instruk
tør med en Master of Fine Arts fra Temple University. Hun
har instrueret adskillige prisbelønnede novellefilm og var
episodeinstruktør på tv-serien Norskov. Hendes anden spil
lefilm Darling med Danica Curcic, Gustaf Skarsgård og Ulrich
Thomsen på rollelisten får premiere efteråret 2017.

Improvisation med Ole Boisen
onsdage fra 6/9
Improvisation er et værktøj udøvende kunstnere
bruger til at fastholde autentisk nærvær og ikke
mindst, til at højne spilleglæden. Kurset vil der
udover fokusere på hvordan du holder dit fokus
skarpt, også i pressede situationer.
Ole Boisen har mange års erfaring som improspiller på
teatret og i tv-programmer. Han har bl.a. indspillet tv-satiren
A-Klassen baseret udelukkende på improvisation. Ole er
freelance-skuespiller og erfaren underviser som bruger
impro til at holde værktøjerne skarpe, lysten oppe og
rygten fra døren.

KURSER:
Det improviserede filmdrama
med Annette K. Olesen og Kim Leona
9/10-10/11, frist 10/9
DFS Studio har indgået samarbejde med Den
Danske Filmskole om et kursusforløb med An
nette K. Olesen og Kim Leona, lederne fra hhv. in
struktøruddannelsen og manuskriptuddannelsen.
Kursusforløbet involverer både manuskriptfor
fatterelever, instruktørelever og skuespillere, og
introducerer ”Mike Leigh-metoden”. En metode
som blot opstiller en ramme til optagelsen og
hvor skuespillere improviserer handlingen frem.
Med kurset får du et hands-on indblik i en arbejdsmetode,
som adskiller sig fra den traditionelle udvikling af fortællinger,
fordi den ikke bare ’henter’ karaktererne, men også potentielt
hele dramaet. Alt sammen i et tæt systematisk samar
bejde med skuespillerne og ikke mindst i det materiale, som
skuespillerne initierer og er med til at udvikle via en række
af samtaler og improvisationer. Det er historieudvikling med
skuespilleren og karakteren i centrum.
Obs. Kursusforløbet tilbydes gratis til skuespillerne, men
for at komme i betragtning skal man kunne deltage alle
nævnte dage i perioden på hjemmesiden.

Dubbingkursus med Chresten Speggers
9-13/10, frist 11/9
Kurset giver et indblik i, hvad det vil sige at dubbe
og lægge stemme til udenlandske produktioner.
Deltagerne stifter bekendtskab med de basale
teknikker, man skal kende, når man dubber og
kommer til at arbejde med tegnefilm, sit- com (live-action) og
dokumentarindtaling.
Chresten Speggers er skuespiller, instruktør og tekstfor
fatter og har været kreativ leder på Camp-David siden maj
2004. Som instruktør og stemmecaster har han arbejdet med
adskillelige biograffilm, tegnefilm, serier og dokumentarpro
grammer for både TV2 og DR.

Operaworkshop med Morten Hjelt
23-27/10, frist 14/9
Morten Hjelt lægger i sin undervisning stor vægt
på stemmens naturlige forankring i kroppen,
stemmelæbernes primærlukke, et instrumentalt
ført legato og bevidsthed om sproglyde. Hans
holdning til faget er, at sang ligesom ballet er et musikalsk
og kunstnerisk håndværk, som er baseret på beherskelsen
af sunde, ubelastede grundfunktioner. Funktionelt sundt
håndværk kan blive til kunsthåndværk, som igen kan blive til
kunst. Der findes ingen hurtige genveje.
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Morten Hjelt er cand.mag. i musik og retorik fra Københavns
Universitet og sanguddannet hos Vera Rozsa i London. Han
har siden 1992 været ansat ved Københavns Universitet og
sideløbende haft privat praksis som sanglærer.
Skuespillere, som ønsker at arbejde med klassisk reper
toire, er også velkomne på denne workshop.

Senior-improvisation for skuespillere 65+
med Pernille Sørensen
31/10 + 2/11, frist 2/10
Hjernen er en muskel og jo mere du bruger den,
des stærkere bliver den. Som alle andre dele af
kroppen kan den blive lidt langsommere med al
deren. Det er derfor en god idé at udfordre hjernen på forskel
lige måder, bl.a. på koncentration, hukommelse og indlæring.
Undervisningen er for udøvende kunstnere med lang scenisk
erfaring, der i et trygt forum og i selskab med ligesindede
ønsker at træne deres evne til at opfange impulser, etablere
adgang til deres kreative åre og skabe historier ud fra hvad
der opstår i nuet.
Pernille Sørensen er skuespiller og instruktør med en bred
professionel baggrund. Hun har improvisation som speciale
både som underviser og udøvende og er medlem af improgrupperne ”Alt på ét Bræt”. Hun har gennem sit arbejde med
Keith Johnstones teknik udviklet flere nye impro-former, og
har etableret et tæt samarbejde med impro teatre i udlandet.
Derudover er hun indehaver af konsulentfirmaet ”Play & Act”,
der arbejder med ledertræning, kommunikation og samar
bejde i erhvervslivet.

Teateraudition-Præsentation
for skuespillere
3/11, frist 2/10
Du får her en unik mulighed for at præsentere
dig for et indbudt panel bestående af et bredt
udvalg af instruktører og teaterdirektører fra hele
Danmark. Der er således ikke tale om audition til en bestemt
rolle. Derimod ønsker vi at give dig chancen for at lægge et
fysisk visitkort foran potentielle nye samarbejdspartnere og
arbejdsgivere.

Musikdramatisk workshop
med Jakob Berggren Lindbirk
14-17/11, frist 4/10
Musikdramatiske tricks, musikalsk indstudering,
coaching, sanglige fif og repetition. Hvis dette
lyder interessant så er nedenstående workshop
noget for dig. Måske har du lyst til at udvide din palet, så du
også kan komme i betragtning til musicals og finde ud af
om din stemme kan bære det. Der arbejdes med nye sange
både til audition, men også til en fortsat udfordring af din
sanglige kunnen. Mulighederne er mange, det eneste kriterie
er at sangene skal være musicalorienteret med en dramatisk
fortælling.
Pianist Jakob Lindbirk er uddannet fra Det Jyske Musik
konservatorium og The Royal College of Music London med
speciale i akkompagnement og repetition og har et Diploma in
Advanced Accompaniment samt medvirket i et utal af musi
cals på bl.a. Det Ny Teater, Folketeatret og Malmø Opera som
enten assisterende dirigent, repetitør eller kor-indstudering.

Workshop with Tilman O’Donnell
29/11-1/12, frist 23/10
Movement Matters: Action, Perception, and
the Art of Giving Out. Using Zazen meditation
practices and teachings for the mind, as well as
contemporary dance technique and theory, we'll
explore how awakening and creativity can be expressed in and
through the body. We will look more deeply at the roots of our
collective aesthetic preferences, how they shape perception
and pre-choreograph action.
Tilman O’DonnelL teaches workshops internationally and
is a member of the artist platform HOOD, a long-term col
laborative format. He trained at the National Ballet School in
Toronto, and later joined The Göteborg Ballet. Tilman made
his debut as a choreographer in and won first prize in two
international choreographic competitions and was appointed
both “Dancer To Watch” and ”Choreographer To Watch”.

Odense, Aarhus og Aalborg:
Filmskuespil workshop
med Mads Kamp Thulstrup
Odense: 4-6/10, frist 6/9
Aarhus: 7-9/11, frist 10/10
Aalborg: 21-23/11, frist 13/10
Kom på workshop med en af instruktørerne bag store tvserier som Arvingerne og Bedrag. Vi arbejder os grundigt ned
i materien af den filmiske scene gennem forskellige øvelser
– store som små – og vi kommer til at arbejde med skrevne
scener og improvisationer. Vi filmer en stor del af arbejdet og
evaluerer resultatet. Det bliver tre intense dage.
Filminstruktør Mads Kamp Thulstrup har gennem sin
karriere beskæftiget sig med alt fra reklamefilm til kort- og
længere fiktion, tv-serier og dokumentarfilm. Særligt har
Mads fundet inspiration i krydsfeltet mellem de to genrer
fiktion og dokumentar.

ARRANGEMENTER I KØBENHAVN
Sæt retning og optimer din karriere.
Workshop 30/10 samt coaching 9/11
med Gitte Lønstrup Dal Santo og
Anne Aarup Bay
frist 29/9
Hvilken retning vil du give din karriere? På
workshoppen får du bl.a. redskaber til at
sætte ord på – samt kortlægge dine ønsker og
drømme for en fremtidig karriere. Bevæger du
dig i den rigtige retning eller overvejer du at
ændre kurs? Hvad er målet – og giver det dig
fokus og energi?
Gitte Lønstrup Dal Santo er certificeret coach, ph.d. i kunst
& mentalitetshistorie og tidligere danser og har de seneste 6
år arbejdet med karrierecoaching.
Underviser og coach Anne Aarup Bay har de seneste 10 år
arbejdet i spændfeltet mellem karriereudvikling, kommunika
tion, kultur og kunst.

Læs mere om kommende kurser,
frister og tilmeld dig på
SKUESPILLERFORBUNDET.DK/DSF STUDIO
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MAGASINET SCENELIV

ISCENESÆTTELSE OG
PERFORMATIVE PROCESSER
→
→

Arbejder du med kunst og kultur – og vil du formidle til børn og unge?
Har du lyst til at arbejde analytisk og reflekterende med udvikling af din egen kunst- og kulturformidling?

Så tilmeld dig Den Danske Scenekunstskoles diplommodul i ”Iscenesættelse og performative processer”
som er en del af DDSKS diplomuddannelse i kunst og kultur for børn og unge.
Vi arbejder med kunstnerisk udviklingsvirksomhed som grundlag for formidling med børn og unge, og du får
lejlighed til at arbejde med din egen kunstneriske tilgang og rolle som kulturformidler. Du arbejder filosofisk
og teoretisk reflekterende med formidling af kunst og kultur.

30. september - 01. oktober 2017
27. - 29. oktober 2017
10. - 11. november 2017
Se mere på www.ddsks.dk

»TEATRET« vEd hAns RønnE pRæsEnTERER
i samarbejde med Teateriet Apropos:
ny sToR AARhusiAnsk musikfoREsTilling
Åbne Scene | Godsbanen | Skovgaardsgade 3 | Aarhus
26. aug. til 23. sept. | Hverdage kl. 20 | Lørdage kl. 16
Manuskript: Hans Rønne & Jens Kepny Kristensen | Iscenesættelse: Hans Rønne

Billetsalg: teatret.dk

E FTE R- O G
VIDERE
U D DAN N E LS E

Modulet giver 10 ects point og strækker sig over perioden 30. sept. – 11. nov. med 3 internater på skolens
naturskønne afdeling i Odsherred.

SLAGBALLe
BAnKe

DUBBERS OF
DENMARK UNITE

NY FORVANDLINGSFESTIVAL
MED POTENTIALE

En ny hjemmeside med en database på indtil videre 2000
dubbere er netop lanceret på adressen: www.danskefilm
stemmer.dk. Er man endnu ikke med og vil man oprette
en profil med et CV, er det ganske gratis. Hjemmesiden
er lavet på frivillig basis af to dubbere, der arbejder for en
øget og mere selvfølgelig kreditering af skuespillere, der
udfører dubbingarbejde. Idéen til hjemmesiden opstod
endvidere på baggrund af et ønske om at gøre arbejdet
med at finde mulige emner til dubbing lettere for både
castere og instruktører.

Medlem af Dansk Skuespillerforbund, Lotte Arnsbjerg,
står bag en helt ny form for festival. Den løber af stablen i
København fra 14. til 17. september under titlen ”Transfor
mation Festival” med temaord som ”kunst”, ”videnskab”
og ”spirituel styrkelse”. Via udstillinger, teaterforestillin
ger, dans, performance, readings og artist talks vil initia
tivtageren overbevise om, at ”vi mennesker har mere, end
vi mangler.” Festivalen er non-profit, prisen er derfor på
kun 300 kr. og der er mulighed for at læse mere på
www.transformationfestival.rocks.
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Af Mikkel Stubbe Teglbjærg

MEISNERTEKNIK PÅ
AUTOPILOT.

HVORDAN HAR
JEG DET?!

HVORDAN HAR
DU DET?!

HVORDAN HAR
DU DET?!

HVORDAN HAR
JEG DET?!

Foto: Henning Hjorth

Professionelle og
amatører
For nylig annoncerede et stort dansk parti efter ”skuespillere” til
en reklamefilm om faglig organisering. Ordet skuespillere blev
sat i citationstegn.
Flere medlemmer reagerede både på dette citationstegn,
men også den meget lave løn. Hvis man overhovedet kan kalde
den for en løn. Efterfølgende blev der forklaret, hvad det hele
handlede om. Nemlig at partiet ønskede unge medlemmer af
partiet, som havde lyst eller evner for skuespil. Altså amatører.
Jeg mener naturligvis, at der skal være plads til både fejl og
misforståelser, og vi kan alle – inklusive mig selv – engang imel
lem jokke i spinaten. I nævnte tilfælde er der blot tale om noget
større. Noget mere principielt.
Det drejer sig nemlig ikke kun om ”skuespillere” i anførsels
tegn, men om respekt. Respekt for vores fag som udøvende
kunstnere. Det vi kan og det vi gør og det arbejde, det kræver
at være udøvende kunstner. Det kræver talent, men det kræver
også hårdt arbejde. Masser af hårdt arbejde. Sammenlignet
med andre fag vil vi nok sjældent se en kampagne, hvor man
annoncerer efter ”jordemødre”, ”sygeplejersker”, ”socialrådgive
re”, ”revisorer” eller ”advokater”. Her er det typisk accepteret, at
disse mennesker har en høj faglighed, hvilket de ved Gud også
har. Men hvorfor gælder dette så ikke også os som skuespillere?
Måske fordi der stadig er en forvrænget formodning om at ”vi
jo allesammen kan spille lidt teater, danse, eller synge i badet.”
Og når en situation som denne opstår, svækker det kunstens
anseelse i det danske samfund.
I bestyrelsen i Dansk Skuespillerforbund præsenterede vi
til den årlige generalforsamling en ny vision, som blandt andet
indebar at sætte kunsten øverst på dagsordenen. Og når et
stort dansk politisk parti sætter begrebet skuespiller i citations

tegn er dette et
tydeligt bevis på,
at den vision er
helt på sin plads.
Umiddelbart efter valgte en kulturpolitisk ordfører at udtale, at
skuespillere ikke havde så store problemer som skabende kunst
ner, idet de var heldige at få arbejde på Det Kongelige Teater. Og
nok en anden kulturordfører sagde, at der var ingen grund til at
stille kunstnere bedre, da man jo kunne forrette sin kunst i sin
fritid, som vedkommende i øvrigt selv havde gjort.
Vi har altså en udfordring. En udfordring der handler om at
sætte vores faglige kunnen og professionalisme højt på dagsor
denen. Det er ikke kompetencer, man kan få ved at gå på aften
skolekursus. At være udøvende kunstner, operasanger, danser
og skuespiller er fag – et højt skattet fag – som kræver stolthed
og anseelse. På den baggrund er det tragisk og vi må begræde,
at to kulturordførere samt et stort dansk parti ikke forstår
dette. Det er også paradoksalt, at de selvsamme mennesker
givetvis både ser danske serier, går i teatret, ser animationsfilm,
ser dans eller på anden måde benytter sig af den professionelle
kunst.
Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan Danmark ville
se ud, hvis samtlige kunstnere kun arbejdede med hver deres
kunst i fritiden? Hvad ville de folkevalgte politikere sige, hvis jeg
sagde, at det at være folkevalgt politiker i virkeligheden bunder i
et ønske om at skabe en bedre verden og man derfor burde gøre
arbejdet gratis? Sådan som amatører gør.
Katja Holm,
Formand for Dansk Skuespillerforbund

AL HENVENDELSE, SCENELIV / DANSK SKUESPILLERFORBUND,
TELEFON 33 24 22 00

TEATER O

JÆGERNE
KRISTELIGT DAGBLAD

6. - 8. SEP 2017
“BLÆNDENDE
KYNISMETEATER”

ODIN TEATRET

TRÆET

INFORMATION

“HELT FANTASTISK”
HOLSTEBRO DAGBLAD

13. - 17. SEP 2017

RECOIL PERFORMANCE GROUP

STEREO

MODERNE DANS
21. - 23. SEP 2017

TVIND - THE MUSICAL

SÆSONENS STORE NYE EGEN-PRODUKTION
11. NOV - 3. DEC 2017
PORCELÆNSTORVET 4, VALBY

2 MIN FRA VALBY STATION
500 PARKERINGPLADSER

TEATERBILLETTER.DK 70202096 TEATER-V.DK

