TRÆNGT BØRNETEATER

FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER

TEATER-MARATON

Kommunalreform, ny egnsteaterlovgivning
og ændrede vilkår for refusion presser det
danske børneteatermiljø, der i april mødes
til festival i Næstved.

DSF arbejder ad flere spor for at gøre tilværelsen mere tålelig for de scenekunstnere,
der i øjeblikket jages ud i fuldtidsjob i andre
brancher. Læs hvordan.

Aarhus Teater står foran afslutningen på
maraton-forestillingen om familien Gregersen, som også for instruktør Christoffer
Berdal har været en kæmpe satsning.
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Det mest påtrængende teaterpolitiske emne lige nu?
”Det er dagpengesituationen, fordi det påvirker teaterproduktioner i alle
miljøer. Reglerne er nu så stramme, at skuespillere er nødt til at tage fast
arbejde mellem produktionerne, og derfor kan hverken de eller teatrene være
sikre på, om der er folk til at lave forestillinger. Det er en ændring i en mangeårig kultur, hvor man så lidt gennem fingre med kunstnere. Det betød også,
at da vi sad i Scenekunstudvalget og skulle tildele midler til projekter, så
sendte vi faktisk afslag af sted med en bevidsthed om, at det kunne betyde,
at mennesker måske ville ryge helt ud af branchen nu. Det er helt klart blevet
sværere både at få støtte og at uddele den.”
Mikkel Harder Munck-Hansen, formand for Scenekunstudvalget til Kristeligt Dagblad
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Ledelsesforsker Helle Hein. Foto: Christian Als / Scanpix

TEKNIK OG ATTITUDE
Hele 92 procent af forbundets medlemmer vurderer, at
lønforhandlingen har betydning for, hvilken løn, man får.
Forhandlings-ekspert Solveig Schmidt giver gode råd.

s. 4
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PRIMADONNA-LEDELSE
Hvis instruktøren fedtspiller og mangler engagement, står
scenekunstnerne af. Det konkluderer ledelsesforsker Helle Hein,
der i det seneste år har studeret ledelse af kunstnere ved
prøverne på Det Kgl. Teaters scener.

s. 6

LEGATER TIL 13
13 scenekunstnere har netop modtaget legater fra Dansk
Skuespillerforbund til kunstnerisk udvikling og andre projekter.
Aaben Dans. med bla. Ole Birger Hansen, Loise Hyun Dahl og Sofia Karlsson Foto: Björn Ross.

s. 12

DAGPENGESAG ANGRIBES
PÅ FLERE MÅDER
Forbundet arbejder af flere spor på at forbedre vilkårene for
scenekunstnerne på arbejdsmarkedet. Læs hvordan og få en
række gode råd til, hvordan du tackler jobcentrenes krav.

2. sektion

14

SATS GAV EGNSTEATER
Et flerårigt strategisk og målrettet arbejde har resulteret i, at
Åben Dans fra nytår blev egnsteater i Roskilde.

s. 14

’Faste Forhold’ Aarhus Teater. Med bla. Kristine Nørgaard og Claes Bang Foto: Søren Malmose

MARATON-FORESTILLING I MÅL
Aarhus Teater står foran afslutningen af den årelange satsning
på historien om familien Gregersen. Med en syv timer lang
forestilling sætter instruktør Christoffer Berdal og skuespillerne
punktum.

s. 16

ELEVER SKAL UDDANNES
TIL KUNST
De kunstneriske uddannelser skal holde fast i et ambitiøst
kunstnerisk niveau og lade andre om at hjælpe de nyuddannede med at klare sig på arbejdsmarkedet, skriver formand
Henrik Petersen i sin leder.

s. 23

16

Forside: Den Kongelige Opera, ’Don Juan’ på billedet Johan Reuter. Foto: Miklos Szabo
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Lønforhandling:

Teknikken er let

attituden er svær
Den mere tekniske del af lønforhandling er meget let at lære. Det er attituden –
virkelig at mene sin forhandling – der er den svære del. Især for kunstnere og kvinder,
siger lønforhandlings-ekspert Solveig Schmidt.
Af Pia Møller Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk

Evnen til at præstere en god lønforhandling har betydning for, hvilken løn du ender med at få. Det mener hele 92
procent af de adspurgte scenekunstnere i lønanalysen ”Løn og
Køn”. Og det har de fuldstændig ret i, siger Solveig Schmidt,
der er journalist, i mange år har undervist i lønforhandling og
er forfatter til bogen ”Lønforhandling for kvinder”.
Til gengæld kan alle lære den tekniske del af en god lønforhandling.
”De fleste synes, at det er svært at forhandle løn, hvis de
ikke har prøvet det før. Men faktisk er den tekniske del af det
– selve håndværket – utrolig let at lære. Det, der er svært, er
holdningen og attituden – det at vise, at man virkelig mener
det alvorligt.”
Og her har mange kunstnere – og mange kvinder – en særlig udfordring.
”Der er nogle fag, hvor man synes, at sagen er så vigtig, at
det nærmest er et kald. At kunsten, rollen, det at afprøve et
projekt er mere vigtigt end lønnen i sig selv. Det gør, at det kan
være svært at mene sin lønforhandling alvorligt. Jeg synes, det
er en falsk og kunstig modsætning. Bare fordi det, I laver, er
spændende og vigtigt, skal I vel ikke have en dårlig løn for det.

Vel snarere tværtimod. I vier jeres liv til det, og det skal anerkendes med en god løn,” siger Solveig Schmidt.
De feminine træk

Blandt de 1160 scenekunstnere, der har medvirket i skuespillerforbundets lønanalyse, er der enighed om, at branchens mænd
er bedre til at forhandle end kvinderne. Det fremhæves i de
mange interviews som en væsentlig faktor i forklaringen af de
generelle lønforskelle mellem mænd og kvinder i branchen.
Solveig Schmidt gør en dyd ud af ikke at fokusere på biologisk køn, når hun taler lønforhandling. I stedet er der feminine
og maskuline træk, og begge dele findes hos både mænd og
kvinder. Hvis de feminine træk dominerer for meget, kan det
hæmme evnen til at forhandle.
”Der kan sagtens være mænd, som har mange feminine træk,
og de vil have præcis de samme problemer som mange kvinder.
Men selvfølgelig er det rigtigt, at kvinder har flest feminine
træk. Det er f.eks. et feminint træk at tænke i grupper, fællesskaber og helheden. Det er mere maskulint at ville vise sig selv
og alle andre, at man er fantastisk. Og det sidste er et bedre
udgangspunkt for en lønforhandling,” siger hun og tilføjer:

”Mange kvinder har rigtig svært ved at sætte lys på sig selv, sådan som man gør ved en lønforhandling. De vil gerne anerkendes og ses af andre. Deres drømmeforhandling er, at chefen af
sig selv kommer hen og siger: Nej hvor går det godt, jeg synes,
du skal have mere i løn.”
Solveig Schmidt anbefaler alle – både kvinder og mænd – at
gå til lønforhandlingen som en professionel arbejdsopgave. Det
gør arbejdsgiverne nemlig.
”De forbereder sig, diskuterer løn og angriber det som en
opgave. Og det bør kunstnerne også gøre.”
Til gengæld mener hun ikke, at scenekunstnerne står i en
særlig situation, fordi de ofte er tidligere kolleger eller endda
bekendte med den teaterdirektør, de forhandler med.
”Det er ikke anderledes end for ekspedienten i en Matasforretning i en lille by. Vi står alle over for udfordringen at
skulle forhandle med nogen, som vi gerne vil være gode venner
med bagefter.”
Lønstatistik og åbenhed er vigtig

Et vigtigt redskab i forberedelsen til opgaven er en lønstatistik,
som den forbundet arbejder på i øjeblikket. Det giver en gennemsigtighed omkring lønniveauer både for den enkelte kunstner, der skal til forhandling, og for forbundet, der kan tage mere
principielle løndiskussioner op – f.eks. ligestilling.
”Hvis I ikke – både forbundet og den enkelte kunstner – har
fokus på lønforhandling og lønudvikling i disse år, hvor samfundet flyder med penge, så er der en stor risiko for, at I bliver
snydt. De penge, som arbejdsgiverne og de bevilgende myndigheder ikke behøver bruge på lønninger, dem bruger de jo bare
på noget andet,” siger Solveig Schmidt.
Hun tilføjer, at det er vigtigt, at scenekunstnerne tænker
pensionsindbetalinger ind i lønnen, også selv om de primært
arbejder freelance.
”Det ser ikke godt ud med pensionen i branchen. Hvis ikke
I får lavet jer nogle bedre ordninger, så er der altså mange, der
ser frem til at blive fattige som ældre. Man bør gå til lønforhandling og sige: Det kan godt være, at jeg ikke skal være her
så længe, men oven i min løn vil jeg gerne have, at I indbetaler
så og så meget på min pensionsordning.”
Solveig Schmidt peger på, at rådgivning omkring pension
også bør være et indsatsområde for skuespillerforbundet.

Solveig Schmidt
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Gode råd
fra eksperten
Forberedelsen
Sæt pris på dig selv i hverdagen og vær synlig
F ind de nødvendige tal: Hvad tjener kollegerne, og
hvad er niveauet i det omgivende samfund.
Sæt dig et mål: Hvad vil du gerne have, og hvad bør du
mindst kunne få.
Hav alternativer: Når du ikke kan komme længere med
løn og pension, er der så andre ting, du vil gerne vil
have. Vær fantasifuld.
 æt ord på dig selv: Øv dig i at tale pænt om dig selv
S
og sæt ord på dine styrker.
 et gode argument: Vælg en, to eller tre gode grunde
D
til, at du skal have mere i løn.

Forhandlingen
 eld klart ud: Fortæl enkelt og klart, hvad du
M
forventer.
Vær ambitiøs: Giv plads til indrømmelser.
 et første nej er ikke et svar: Bliv ikke vred eller
D
skuffet – fortsæt med løftet pande.
 entag dig selv: Stå fast på dit krav og dine gode
G
argumenter.
Accepter spillet: Spil, selv om du ikke kan lide det.

Derfor synes kvinderne, det er svært

 er er ikke mange penge i branchen, derfor er det
D
vanskeligt at fremsætte store lønkrav.
Det er svært at holde fast, når arbejdsgiveren siger, at der
ikke er råd til mere.
Følelser og forhandling blandes sammen.
Det er ubehageligt at skulle sælge sig selv.
Usikkerhed omkring, hvad man er værd.
Tror der er en risiko for at ryge ud, hvis man forlanger
mere i løn.
Kvindernes egne udsagn i ”Løn og Køn”

Hele lønanalysen ”Løn og Køn” kan ses på www.skuespillerforbundet.dk under Faglig service og Rapporter og Pjecer.

 årlig stemning er ingen katastrofe: Tavshed og
D
rynkede bryn er en del af spillet. Slæk ikke på kravene
af den grund.
Lyt og spørg: Hør de positive ting, og lyt efter
indrømmelser.
Vær tålmodig: Lad dig ikke presse af tid, og tag en sidste runde, selv om du er træt af det.
Nå et resultat: Tag udgangspunkt i det, I kan enes om.
Giv dig ikke for hurtigt. Hvis kassen er tom, aftal en ny
forhandling.
Afslut roligt og i en god tone.
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Forsker på
Scenekanten
Kreativt arbejde opstår i et rum af tillid og tryghed, hvor både leder og medarbejder
tør træde ud af deres komfortzone. Det mener ledelsesforsker Helle Hein, som fra scenekanten har fulgt samspillet mellem scenekunstnere og instruktører på Det Kongelige
Teater.

Foto: Christian Als / Scanpix

Af Kirsten Weiss, journalist Foto: Christian Als
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Hvis engagementet forsvinder, står kunstnerne af. Så
er der kun mistilliden tilbage.
Sådan lyder den korte – og forenklede – konklusion på forholdet
mellem scenekunstnere og deres kunstneriske ledere. Set fra en
stol ved scenekanten.
”Instruktørens ledelsesstil er ikke så afgørende, som engagement, professionalisme og inspiration. Jeg har oplevet både instruktøren, der råbte og skreg, og instruktøren, der stort set var
tavs og ikke kunne eller ville besvare skuespillernes spørgsmål.
Scenekunstnere er meget generøse, men kunstnerne står af,
hvis de fornemmer, at instruktøren fedtspiller og ikke brænder
for forestillingen. Så mister de tilliden og kobler instruktøren
fra. Og så går det som regel rigtigt galt”, siger Helle Hein, ph.d.
og seniorforsker ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved
Copenhagen Business School.
Hun har det seneste år fulgt prøverne i skuespillet, balletten
og operaen på Det Kongelige Teater, der fungerer som hendes
forskningslaboratorium. Her undersøger hun via iagttagelser og
interviews med kunstnerne og deres chefer de vilkår for ledelse
af entusiastiske ildsjæle, som gælder både på scenen og i stadig stigende grad også uden for teaterets mure.
Ønsket er at finde nye veje til ledelse af kreative medarbejdere. Og at gøre op med myten om, at kunstnere og andre
kreative er det, der med et pænt ord kaldes ”ledelsesfremmede”
– og med et mindre pænt ”primadonnaer”.
De sidste er Helle Hein stødt på – men ikke i prøvesalen.
Her har hun tværtimod mødt en flok dybt engagerede mennesker, der er drevet af stærke værdier og stiller op til det meste - blot ikke til en instruktør, der ikke brænder for det fælles
projekt.
Ædes op

”Mange, især skuespillere, siger, at deres fornemste opgave er
at stille sig til rådighed. Det mener de så alligevel ikke helt, for
når de står på scenen vil de enormt gerne være medskabende i
processen. Det vigtigste i det kreative arbejde er, at der opstår
et trygt rum, hvor man går ind i en fælles søgeproces og søger
at gå nye veje. Når skuespilleren spørger, og instruktøren svarer
”det ved jeg ikke” – det er dér gejsten tændes, vel at mærke
hvis tilliden er på plads. Hvis man skal skabe stor kunst, skal
man turde træde ud af sin ”komfortzone”– og det er ikke alle
instruktører, der tør det. Eller formår at få kunstnerne til det.
Nogle gange bliver det en så dræbende pæn og selvfed proces.
Eller en proces, der er præget af en manglende kunstnerisk
nerve eller nødvendighed,” siger Helle Hein.
Hun karakteriserer de kreatives arbejde som et sted, hvor
man kan hente dyb personlig tilfredsstillelse, måske er det
endda den primære kilde til livskvalitet.
Men kreative sjæle ædes op, hvis de tvinges til at gå på
kompromis med deres idealer eller udsættes for chefer, der ikke
forstår kreativitetens væsen.
”Kreative medarbejdere har mindst lige så stort et behov for
god ledelse, som alle andre. Men de forsvarer deres værdier, og
bliver man udsat for ledelse, der udfordrer værdierne, kan reaktionen være stærk,” siger Helle Hein, der peger på at viljen til at
gå ind i en søgeproces sammen med instruktøren er meget stor
– hvis tilliden er på plads.
”Kunstnere vil gerne korrigeres og spørger gerne. Man hører meget sjældent et flabet ”hvorfor”, når en instruktør beder
dem om at gå ud af en vej. Scenekunstnere er dybt professionelle, og den modstand, jeg har set i prøvesalen, handler om
instruktører, der ikke opfattes som professionelle. For eksempel
instruktører, der beder dem om igen at prøve noget, man allerede har kasseret – uden at forklare, hvorfor man taget det op

Den Kongelige Opera, ’Den glade enke’. Foto: Miklos Szabo

Den Kongelige Ballet, ’Caroline Mathilde’ på billedet Kristoffer Sakurai og Susanne Grinder. Foto: Henrik Stenberg
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igen. Hvis skuespillerne får en fornemmelse af, at instruktøren
har mistet overblikket, så ryger tilliden,” siger Helle Hein, der
har observeret små men klare forskelle i ledelseskulturen i de
tre kunstarter.
Hvor synger I pragtfuldt!

Hun pointerer, at det kunstneriske projekt er et meget personligt projekt, og at det derfor kan være følsomt at kommentere
på kunstneres præstationer – både i prøvesalen og på scenen.
Men der kan spores forskelle kunstarterne imellem.
”Balletten er helt klart bedst til at skelne mellem teknik og
kunst. Der er så meget teknik i balletten, og det er helt i orden
at sige ”ved du hvad, de der piruetter skal vi lige have arbejdet
på”, selv om danserne da også indimellem klager over, at de
bliver dansemaskiner og ikke mennesker.”
”I operaen er det dirigenten og ikke instruktøren, der kan
kommentere på f.eks. sangteknikken, med mindre det da er en
operasanger, der selv instruerer,” siger Helle Hein, som har oplevet en ikke-operauddannet instruktørs bemærkning om, ”hvor
synger i pragtfuldt”, blot blive mødt med en hovedrysten.
Her rangerer den professionelles indsigt over alt andet.
”Skuespillet er måske nok den kunstart, hvor det er sværest
at etablere et skel mellem teknik og kunst – måske fordi danske
skuespilleres teknik i så høj grad er bundet op på dem selv som
personer. Til gengæld er det ikke så væsentligt, om instruktøren
er skuespilleruddannet. Men man oplever, at kunstnerne kommenterer på, om instruktøren er uddannet til at instruere. Især
de autodidakte instruktører stilles der mange spørgsmål ved,”
siger Helle Hein, der peger på, at det kan være svært at vurdere, om frustrationerne altid har rette adresse.
Visner indvendig

”Skuespillere vil spille skuespil. For mange af dem er skuespillet
den primære kilde til livskvalitet og til at mærke livet, og folk
visner indvendigt, når de ikke bliver brugt. Også selv om de
godt forstår de praktiske hensyn til repertoireplaner og andre
kolleger. Man kan ikke spille den store rolle hver gang.”
”Men frustrationerne slår indimellem ud i en form for
”frustrationsregression” – og så brokker man sig over småting.
Det er her man som iagttager indimellem må tage sig i at tænke ”come on, hvis du er her for kunstens skyld, hvorfor brokker
du dig så hele tiden over kantinens åbningstider”, siger Helle
Hein, der mener, at mange af frustrationerne dækker over, at
kunstnerne ofte befinder sig i et kunstnerisk ledelsesvacuum.
”På teateret er man rigtig dygtig til alt det administrative
og økonomiske, men man forsømmer indimellem at skabe et
kunstnerisk inspirerende rum uden for prøvesalen. Kunsterne
taler sammen på tomandshånd, men diskussionerne om kunstens væsen er ikke initieret af ledelsen,” mener Helle Hein og
understreger, at det er en ledelsesopgave at skabe en følelse af
at være del af et kunstnerisk rum. Og ikke blot en medarbejder,
der i prøvesalen skal skabe stor kunst til sæsonens repertoire.
”Hver sidder med deres eget lille projekt, og man forsømmer
at opbygge et fagligt miljø, hvor det er kunsten, det drejer sig
om. Man kan undre sig over, hvor lidt, man taler om kunst på
et teater!”

Den Kongelige Opera, ’Hoffmanns eventyr’ på billedet Jens Bruno Hansen og Anne Margrethe Dahl. Foto: Miklos Szabo
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Primadonnaerne – ifølge Helle Hein
Primadonnaen er styret af et kald og af stærke faglige værdier
For primadonnaen er arbejdet en vigtig kilde til at søge efter mening, identitet og
livskvalitet
Primadonnaen er den ene side af et janushoved – den anden side er den kreative
entusiast
Primadonnaer er ikke ledelsesfremmede – de har på nogle punkter et større ledelsesbehov end andre medarbejdertyper
Primadonnaer reagerer stærkt på ”forkert” ledelse
Primadonnaerne sætter selv niveauet for deres performance – og de sætter et højt
niveau!
Primadonnaer vil ikke performe under standard og reagerer stærkt, hvis de tvinges til
at gå på kompromis med kvaliteten og niveauet

Gode råd til ledere af kreative medarbejdere
L ederens opgave er at give næring til den kreatives kald – og at skabe rammer for
det.
Faglighed, inspiration og generøsitet er centrale elementer.
Der er ikke nogen bedste ledelsesstil – men gængs managementtænkning må aldrig
stå alene.
Demokratisk ledelse er ikke altid effektiv – kreative medarbejdere efterspørger også
mere autoritær ledelse.
Ledelse er baseret på faglig autoritet – ikke på formel magt.
Kreative menneskers faglige og personlige værdier smelter sammen. Derfor bliver
ledelse meget indgribende.
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Den Kongelige Skuespil, ’Bunbury’ på billedet Birthe Neumann. Foto: Per Morten Abrahamsen
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Trængt børneteater
til festival
Kommunesammenlægning og øget rammestyring er med til at presse landets børneteatre, der i april mødes i Næstved Kommune til verdens største børneteaterfestival.
Af Pia Møller Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk

Hos Teatercentrum er der i øjeblikket mere travlt end
normalt op til Børneteaterfestivalen, der i år holdes i Næstved
Kommune den 6.-13. april. Kommunalreformen har mange steder opløst det gamle netværk af formidlere af børneteater. Nye
mennesker sidder med indkøb af børneteater, og opgaven er de
fleste steder blevet centraliseret. Lige nu er Teatercentrum i tæt
samarbejde med kommunerne i fuld gang med at få etableret
den ny struktur, der fremover skal indkøbe børneteater til kommunerne.
”Tidligere havde vi 274 kommuner, hvor det var organiseret
vidt forskelligt. Nogle steder var det en person i forvaltningen,
der sad med opgaven, andre steder en bibliotekar og andre
steder igen bestemte den enkelte skole selv. Vi havde et helt
autonomt formidlernetværk, der var opbygget igennem 40 år, og
det blev slået i stykker i kølvandet på kommunalreformen,” siger
Henrik Køhler, sekretariatsleder i Teatercentrum og tilføjer:
”Mange steder er de nye ansvarlige nu udpeget. Det er typisk helt nye folk, der ikke kender til procedurerne. Vi forsøger
at hjælpe dem med materiale og information, og så leger vi
Kirsten Giftekniv mellem de nye folk og de gamle formidlere, så
vi får mest mulig know how bragt med videre. Det gør vi bl.a.
på en række dialogmøder, og så tilbyder vi vores assistance i
det hele taget.”
Egnsteater med forbehold

Forvirringen i kølvandet på kommunalreformen har også kunnet ses i en nedgang i antallet af solgte forestillinger i 2007 og
2008. Og selv om formidlernetværket er ved at være etableret,
så kan dykket mærkes på pengepungen hos teatrene i år og
næste år, vurderer både Teatercentrum og Børneteatersammenslutningen (BTS).
Også den nye lovgivning omkring egnsteatrene, hvor den
automatiske refusion på 50 procent fra staten er afløst af en fast
ramme, der fordeles imellem egnsteatrene, presser børneteatrene.
”Over halvdelen af landets egnsteatre er børneteatre eller
både børne- og voksenteatre, og de frygter for konsekvenserne
af rammestyringen. Vi har fået henvendelser fra flere teatre, der
ved genforhandling af deres kontrakt med kommunen, mødes af
krav om nye forbehold i kontrakten. Forbehold der gør teatrenes
fremtid og økonomi mere usikker, fortæller Jørgen Carlslund,
der er formand for BTS.
Også refusionen på 50 procent af de kommunale indkøb af
børneteater er under pres. Hidtil har en kommune automatisk

fået refunderet halvdelen af de penge, den brugte på indkøb
af børneteater. Men stadig flere steder slutter kommunerne sig
sammen i større kulturregioner, og til dem giver staten et fast
rammebeløb, som regionen så selv skal fordele.
”Det lyder jo umiddelbart positivt, at man lægger administrationen ud i kommunerne. Men det betyder, at et lokalområde
ikke kan satse på børneteater, uden at opbruge refusionsrammen. Samtidig kan de kommuner, der ikke er med i en kulturregion, f.eks. København og omegnskommunerne, stadig automatisk få refunderet 50 procent. Stadig flere kommuner slutter sig
sammen i kulturregioner, og med tiden vil hele landet måske
være dækket. Så vil man med en administrativ ændring have
lagt loft over statens støtte til børneteater, siger Henrik Køhler.
Salget er enten…eller

Henrik Køhler håber, at der på trods af forandringerne i kommunerne vil møde rigtig mange indkøbere af børneteater op på
festivalen i Næstved, hvor omkring 100 professionelle børne- og
ungdomsteatre præsenterer mere end 170 forskellige forestillinger. Der bliver samlet 550 opførelser.
”Vi gør i hvert fald, hvad vi kan for at få alle de nye til at
komme. Og jeg er sikker på, at en del mennesker fra det gamle
formidlernetværk også vil møde op. Vi afholder i forbindelse
med festivalen en konference for kulturpolitikere og kulturchefer
om kultur for børn i de nye storkommuner.”
Fremtidens børneteater – hvor bevæger teatret sig hen – er
emnet for en workshop for teaterfolkene i løbet af den uge, hvor
hele Danmarks børneteater vises frem. I tiden efter festivalen
vil det vise sig, hvordan salget går, og hvilke forestillinger, der
falder i indkøbernes smag. Men også her er der en forandring i
gang, siger Jørgen Carlslund.
”På grund af de større kommuner forventer jeg, at der bliver
købt et større antal af enkelte forestillinger – og ikke så mange
forskellige forestillinger. En tendens der har været stigende de
senere år. For ti år siden var salget jævnere fordelt mellem teatrene. Nu sælger nogle meget, og andre næsten intet. Det kan
føre til mindre bredde og mindre mod til at satse på smalle forestillinger, og det vil bliver lidt sværere at være et nicheteater.”
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Selvangivelse fra børneteatrene
BTS er i år begyndt at lave en årlig statistik over salget af børneteater – en slags selvangivelse, hvor teatrene skal
indberette, hvor mange forestillinger, de spiller. Baggrunden er et ønske om at have præcise og sammenlignelige tal år
for år, der kan dokumentere, hvordan det går med børneteateret i Danmark. Ifølge formand Jørgen Carlslund kan tallene
også bruges til at sætte fokus på arbejdet med børnekultur i kommunerne og kulturregionerne.

Forestillingen ’ Fejl’ på Corona La Balance. På billedet ses Ingrid Tranum. Foto: Jens Hemmel

Børneteatrene finder selv støtte
Når de offentlige kroner ikke rækker langt nok, er børneteatrene tvunget til at finde økonomiske midler alternative
steder. Og det er de rigtig gode til, viser en undersøgelse, som Børneteateravisen har lavet. Det kan være donationer fra
fonde, sponsorater fra erhvervsdrivende og samarbejdspartnere, udlodninger fra kommunernes kulturpuljer og meget
andet. Undersøgelsen blandt 56 medlemmer af BTS’s teatre viser, at 44 af disse teatre i sæsonen 2006-2007 samlet
modtog mindst seks mio. kr. i alternative tilskud. Tallet for sæsonen 2007-2008 var 5,6 mio. kr. 19 teatre svarede, at de
ingen alternativ støtte fik. Tre svarede ikke på spørgeskemaet.
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Jens Krogsgaard og Ann Petersen i ’ Fidelio’. Den Jyske Opera.
Fotograf Anders Bach

Legater til
13 scenekunstnere
Dansk Skuespillerforbund uddelte ved en festlig reception i Teaterhuset
den 22. februar legater til 13 forskellige scenekunstnere.
Alle legaterne er på 40.000 kr., og tre af dem gik til
skuespillere. Michael Moritzen, skal bruge pengene til
at få den nødvendige arbejdsro for at skrive en bog om det at
være skuespiller. Det er en interviewbog, hvor han igennem
samtaler med en række skuespillere belyser processer, valg,
konflikter og arbejdsmetoder.
Skuespiller Hassan Preisler modtager et legat til et ophold
i New York, hvor han vil studere og arbejde med ”color blind”
og ”unconventional” casting samt multikulturel ensembleudvikling på tre større teaterscener i byen. Hassan Preisler er af
Kronprinsesse Mary udnævnt til kulturambassadør i en kampagne iværksat af Institut for Menneskerettigheder, der sætter
fokus på at inkludere minoriteter i vores samfund.
Også skuespiller Pernille Sørensen modtog et legat fra
skuespillerforbundet. Hun skal bruge pengene til et ophold på
Keith Johnstone’s sommerskole i Calgary i Canada og en efterfølgende træning med nogle af hans relaterede impro-grupper i
London. Pernille Sørensen har som mål at arbejde aktivt for at
højne agtelsen for improviseret teater i Danmark.
På musicalområdet modtog Charlotte Guldberg et legat
til en tur til New York, hvor hun skal arbejde med en kombineret sang- og dramalærer, træne dans samt følge de åbne timer
hos Lee Strasberg.
Rasmus Fruergaard skal også til New York for sine
legatpenge for at arbejde med Acting-Songs, dansetræne og
blive inspireret af forestillingerne på Broadway.
Musicalperformer Anette Nørgaard er flyttet til New York
for at uddanne sig på en musicalskole her. Til dette modtog
hun et legat fra Dansk Skuespillerforbund.

To koreografer fik legater. Det var Lene Boel, der fik penge
til at understøtte hendes ønske om fordybelse og arbejdsro.
Klara Elenius modtog et legat, der skal anvendes til hendes fortsatte udforskning af dansefilm-mediet.
Danserne Carolina Bäckman og Eve Garnier fik også
hver 40.000 kr. For Carolinas vedkommende skal legatet bruges
til bl.a. at udvide hendes færdigheder som medskabende danser
i henholdsvis New York og Wien.
Eve Garnier skal bruge legatet til en rejse til Montreal i Canada
og deltage i et internationalt danseseminar med henblik på
fordybelse i dialogen mellem kroppen og musikken.
Operasanger Ditte Højgaard Andersen fik et legat,
så hun kan indstudere de to store partier, hun har i den kommende sæson på Deutscher Oper i Berlin, med en af verdens
førende coaches, englænderen Fiona McSherry. Der er tale om
rollerne Sophie i ”Rosenkavaleren” og Susanna i ”Figaros Bryllup”.
Ann Petersen har efter en periode på operaen i Graz i
Østrig valgt at gå freelance. Hun får et legat, så hun har mulighed for at tage en periode fri og arbejde med dirigenten Philippe Jordan, der er kommende chef på Bastilleoperaen i Paris.
Jens Krogsgaard Jensen fra Den Jyske Opera får et
legat, som skal hjælpe ham i processen med at skifte til de
tungere roller, som han allerede har prøvet kræfter med. Han
vil bruge legatpengene til at instudere hele ”Tristan” og ”Lohengrin” med to af verdens førende musikalske coaches inden
for Wagner: Richard Trimborne i München og James Johnson i
Bayreuth.
pmm

Generalforsamling

Når du indgår kontrakt

Berlin-tur2.sek
– ensemble
< 0X

Forbundet indkalder til generalforsamling
den 27. april. Se dagsorden og hvem der
genopstiller.

Det er vigtigt, at du har en kontrakt i hånden, før du begynder at arbejde. Læs de
gode råd fra juristerne.

En rejse med fagligt indhold kan være med
til at styrke teaterfællesskabet.
Læs postkort fra Odense Teater.
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VI MÅ SELV TAGE
STYRINGEN
– TEMA OM DAGPENGE
Sådan arbejder DSF med sagen
Nyt udspil fra regeringen
Råd om at stå til rådighed

Pics. ’NON-STOP’ på Plan-B, på billedet Bo Carlsson og Peder Holm Johansen. Foto: Henrik Ohsten Rasmussen
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Vi må selv tage
styringen
Det politiske krav om en større grad af selvforsørgelse blandt kunstnere er ikke en
døgnflue i nogle år med høj beskæftigelse, mener formand Henrik Petersen. Sammen
med bestyrelsen arbejder han ad flere spor for at gøre scenekunstnernes tilværelse
på arbejdsmarkedet mere tålelig, end den er i øjeblikket.
Af Pia Møller Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk

Skærpede krav til, hvad det vil sige at stå til rådighed
for arbejdsmarkedet, gør i forvejen dagligdagen for mange scenekunstnere mere eller mindre umulig i øjeblikket. Kravet om
at søge fuldtids helårsstillinger kan ikke forenes med reelt at
stå til rådighed for det kunstneriske arbejdsmarked. Dertil kom
i januar et nyt udspil fra regeringen om at afkorte den periode,
hvor man kan få supplerende dagpenge.
”Rigtig mange af vores medlemmer er pressede af den nye
praksis, og vi får hver uge opringninger fra ulykkelige skuespillere, dansere eller sangere, der har svært ved at forene kravene
fra jobcentrene med deres arbejde som kunstnere,” siger Henrik
Petersen, der i snart et år har talt med politikere i Folketinget
for at få dem til at forstå det kunstneriske arbejdsmarkeds særlige natur.
”Jeg har talt med politikere fra alle partier, og egentlig oplever jeg en stor lydhørhed. Men der er bare ingen, der indtil
videre har turdet tage det initiativ, der er nødvendigt. Og det
skyldes primært, at der ikke er nogen, der har lyst til at gøre
forskel på folk i dagpengesystemet,” fortæller han og tilføjer:
”Vi argumenter med, at erhvervet har brug for en løsning.
Teatrene, filmproducenterne, Danmarks Radio har brug for det,
så de også fremover har kunstnere til rådighed. Mange af de
undersøgelser, vi har lavet indenfor de senere år, viser, at det
kunstneriske arbejdsmarked er økonomisk betydningsfuldt, ikke
bare for de ansatte, men også for samfundet som helhed. Vi ved
f.eks., at en af de væsentligste forudsætninger for at kunne tiltrække arbejdskraft regionalt, er, at man har et udbud af kultur
på et vist niveau.”

Flere spor

Dansk Skuespillerforbund håber stadig på, at det er muligt at
trænge igennem til politikerne og få skabt en fleksibilitet i det
nuværende dagpengesystem
Henrik Petersen siger, at man er villig til at tale om alle
typer af løsninger med politikerne, men at han ikke ønsker et
reservat, hvor kunstnerne får lov at gå og passe sig selv, f.eks.
kunstnernes a-kasse.
”En sådan ordning bliver sandsynligvis både dyr og dårlig
for os. Og vi har ingen interesse i at isolere os fra resten af befolkningen på det her område. Kunstnerne fik først meget sent i
historien en dagpengeret, og den skal vi ikke opgive. Vi ønsker
at være omfattet af præcis den samme forsikring mod ledighed
som alle andre. Vi appellerer blot til, at politikerne bliver klar
over, at vores arbejdsmarked adskiller sig fra alle andre, fordi
der stort set ikke findes faste helårsstillinger.”
Samtidig med arbejdet for større fleksibilitet i dagpengesystemet arbejder forbundet sideløbende på at skabe en jobformidling, der passer sammen med de kunstneriske engagementer.
”Kald det kunstnernes vikarbureau eller jobbank. Vi ønsker
at udbygge det arbejdsmarked omkring undervisning, kommunikation, kompetenceudvikling og konsulentarbejde, som det
har vist sig, at folk med vores baggrund har helt særlige evner
inden for. Målet er at få en lang række kortvarige job og projekter samlet i en pulje, hvor man så kan matche arbejdsgivere og
skuespillere. Det skal være let tilgængeligt og systematisk, så
der er noget i udbud hele tiden. Vi forsøger i øjeblikket at finde
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samarbejdspartnere, skabe en ramme og en finansiering af
det. Det vil være en måde, hvor vi kan begrænse dagpengesystemets styring og indflydelse på vores kunstneriske karriere,”
siger Henrik Petersen.
En mere tålelig tilværelse

”Jeg er godt klar over, at mange medlemmer ikke vil elske den
her løsning. Men efter min mening vil det være uansvarligt at
køre ud af det spor, hvor vi alene kæmper for et dagpengesystem, som det så ud for 20 år siden. Det er der ikke længere
politisk opbakning til. Kan vi få en bedre selvforsørgelse hos
scenekunstnerne med kortere job imellem engagementerne i
kunsten, så er det langt at foretrække frem for systemets rigide
krav om at vi skal i helårsjob uden for branchen.”
Men har I så ikke kastet håndklædet i ringen og sagt at
kunstnerne ikke længere kan bruge dagpengesystemet?
Nej, det har vi bestemt ikke. Det er forsat vores mål at få
indført en fleksibilitet i systemet, som tager hensyn til vores
særlige arbejdsmarked, for der vil stadig være brug for dagpengene. Det er utopi at tro at en stribe engagementer og nogle
supplerende job altid vil være en kabale, der går op året rundt.
Hvis man f.eks. slutter en forestilling og starter prøver igen tre
uger senere, så er det måske svært at udfylde de tre uger med
et eksternt job. Men vi kan komme langt med den her model.
Og jeg tror, at kunstnernes tilværelse vil blive mere tålelig end
med de vilkår, de bydes i dag, siger Henrik Petersen.
Hans vurdering er, at kravet om stor selvforsørgelse, vil være
et permanent krav i de næste mange år – også selv om ledigheden skulle stige igen.
”Vi er inde i nogle meget små årgange på arbejdsmarkedet,
og nogle brancher vil mangle hænder i mange år fremover. Så
det er et vilkår, vi må indstille os på at leve med i langt højere
grad end tidligere,” siger han.

En ny undersøgelse fra Artlab dokumenterer, at kunstnere kan fortsætte med at være
til rådighed for det kunstneriske arbejdsmarked, når de kombinerer kunsten med
supplerende beskæftigelse på andre jobområder.
Artlab har undersøgt beskæftigelsen hos 104 kunstnere, der har været igennem et
afklaringsforløb på 6-20 uger.
Før forløbet på Artlab var
Seks måneder efter er

44,2 % af deltagere helt uden beskæftigelse.

88,3 % i beskæftigelse på hel- eller deltid.

Deltagernes gennemsnitlige beskæftigelse er steget fra 7,36 til 22,38 timer om ugen
(heraf 51 % kunstnerisk og 49 % ikke-kunstnerisk arbejde). Blandt eksemplerne på
deltagernes nye arbejdsliv er:
Nytilflyttet klassisk sanger: Musicalrolle i Tivoli og operarolle på Det Kgl. Teater.
Sanger skiftet til fast fuldtidsarbejde inden for it.
Billedkunstner fik fast fuldtidsjob som billedkunstlærer på lærerseminarium.
Musiker med høreskade opretter nyt internetbaseret nodeforlag.
Musiker kombinerer kunst med abonnementssalg af aviser.

! Den seneste udvikling:
Hold øje med hjemmesiden
www.skuespillerforbundet.dk

Forslag: Skær i de
supplerende dagpenge
Regeringen fremlagde i januar en jobplan,
som indeholder en markant begrænsning i
den periode, man kan være på supplerende
dagpenge. Forslaget modarbejder scenekunstnernes mulighed for at blive så selvforsørgende som muligt.

Regeringen foreslår en model, hvor man højst kan
modtage supplerende dagpenge i 26 uger inden for en periode
på 156 uger – uanset på hvilke betingelser, man er ansat i sit
deltidsjob.
I dag kan personer uden opsigelsesvarsel modtage supplerende dagpenge i en ubegrænset periode. Personer med et
opsigelsesvarsel kan modtage supplerende dagpenge i 52 uger
inden for en periode på 70 uger.
”Meget tyder på, at indgrebet vil ramme de mange korttidsansættelser, vi har i branchen, og dermed særligt producenterne
af film og tv. Samtidig vil de mange scenekunstnere, der i dag
er rigtig gode til at supplere deres kunst med deltidsstillinger
i beslægtede eller helt andre erhverv, kun kunne gøre det i en
meget afgrænset periode,” siger skuespillerforbundets formand,
Henrik Petersen.
”Det gør det ikke lettere at blive selvforsørgende som kunstner. Når du har opbrugt din periode på supplerende dagpenge,
har du valget mellem at søge en fuldtidsstilling i en helt anden
branche eller at melde dig fuldtidsledig – der er intet midt imellem, ”siger Henrik Petersen.
Da dette nummer af Sceneliv blev lukket, var forhandlingerne
om jobplanen, der indgår i finansloven, ikke afsluttede. På forhånd havde både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet
udtrykt betænkelighed ved dagpenge-forslaget.
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Aktuel information
Blankbåndsmidler i 2008: Bestyrelsen har besluttet at ændre på kriterierne for

uddeling af blankbåndsmidler i år, og derfor ligger ansøgningsprocessen en måned senere end normalt.
I øjeblikket arbejdes på en revision af kriterierne og vejledningen. Begge dele vil snarest blive offentliggjort på hjemmesiden og selvfølgelig i næste nummer af Sceneliv.
Men allerede nu kan vi oplyse, at fristen for at søge om blankbåndsmidler er den 15. april 2008.
Hold øje med hjemmesiden!

Skattevejledning 2007: Den nye skattevejledning for 2007 – tidligere ”skatteind-

stikket” – er nu at finde på forbundets hjemmeside under ”Faglig service/Skat og selvangivelse”. Har du
spørgsmål til dette, eller ønsker du skatteindstikket tilsendt, kan du kontakte Heidi Holm Madsen eller
Tine Fangel på tlf. 33 24 22 00.

Råd om at stå til rådighed
Føler du, at jobsøgning uden for branchen tager for meget af din tid, og bliver du
stresset over kravene fra jobcentrene. Her er et par gode råd fra forbundet.
Vælg en beskæftigelse, som har din interesse

Arbejd systematisk

I dit CV skal du angive mindst en beskæftigelse med gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder uden for dit eget fag.
Vælg stillingsbetegnelser, der er beslægtet med dit eget fag og
som har høj beskæftigelse. Det kunne for scenekunstneres vedkommende f.eks. være kommunikation. Du kan se en oversigt
over beskæftigelsesmulighederne i din region under ”Arbejdsmarkedsbalancen” på følgende hjemmesider:

Systematisér den tvungne jobsøgning mest muligt. Betragt det
som en arbejdsopgave, som du f.eks. lægger mandag formiddag. Her skriver du ansøgninger – skriv f.eks. en standardansøgning, som du kan rette til fra gang til gang. Du går også på
nettet og laver det obligatoriske ugentlige tjek på Jobbank for
at se, om der er henvendelser fra arbejdsgivere. Ser du et job
i avisen, som du kan søge uden for dit eget fag, så gem den
evt. i skuffen til den formiddag, som du har afsat til jobsøgning
uden for branchen.

 eskæftigelsesregion Nordjylland: www.brnordjylland.dk
B
Beskæftigelsesregion Midtjylland: www.brmidtjylland.dk
Beskæftigelsesregion Syddanmark: www.brsyddanmark.dk
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland:
www.brhovedstadensjaelland.dk
Bekræft at du søger job

Når du er ledig, skal du mindst én gang om ugen bekræfte din
jobsøgning på Jobnet. Det gør du ved at gå ind www.jobnet.dk
og logge dig ind på ”Min side”. En god ide kan være at gøre det
samme dag, som du skriver ansøgninger. Så glemmer du det
ikke. Hvis ikke du bekræfter din jobsøgning mindst hver 7. dag,
vil du automatisk blive afmeldt og dine dagpenge blive standset, indtil du igen bekræfter at du er aktivt jobsøgende.
Jobnet har en huskeservice du kan tilmelde dig, så du modtager en sms eller e-mail dagen før, du skal bekræfte. Denne
service findes på ”Min side”, når du får din kvittering for, at du
har bekræftet din jobsøgning. Det er stadig dit eget ansvar at
bekræfte til tiden.

Brug dit eget netværk

En systematisering og effektivisering af jobsøgningen uden for
dit eget fag, kan frigøre noget energi til jobsøgning inden for
scenekunsten. Brug resten af ugen til at dyrke netværk og kontakter inden for dit eget fag med det mål at få et job her. Uformelle kontakter, telefoniske henvendelser, mails og andet, der
er rettet mod konkrete job, anerkendes som jobsøgning, hvis
det er normen inden for det pågældende område. I kunstnerbranchen, hvor stillinger sjældent opslås, vil disse metoder ofte
kunne anerkendes. Så husk at fortæl a-kassen om alt det, du gør
for at skaffe dig arbejde inden for dit eget fag.
Find korte ansættelser

Find evt. selv kortere ansættelser, der kan passes ind mellem
to engagementer. Jobkonsulenterne i FTF-A er i dialog med en
håndfuld større arbejdspladser, som gerne vil tilbyde fleksible
jobmuligheder, f.eks. korte ansættelser. Så ring evt. til FTF-A på
telefon 70 13 13 12 og få hjælp.

Find selv opslagene

Ved CV-samtalen vil du blive pålagt at søge to konkrete stillingsopslag, som du enten får af a-kassen, eller som du selv
medbringer. Så længe du er ledig, forventes du at søge 4 fuldtids helårsstillinger om ugen. Find selv de stillinger, du skal
søge – både til samtalen og efterfølgende. Så får du størst mulig indflydelse på tingene.

Du kan ringe til Dansk Skuespillerforbund på telefon
33 24 22 00, hvis du har spørgsmål omkring jobsøgning og rådighedsreglerne.
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Danseplenum den 2. marts
Kære dansere og koreografer
Husk DansePlenum d. 2 marts i
teatersalen på Sankt Knudsvej
kl. 11.00 – 15.00
Danseudvalget inviterer traditionen
tro på brunch og gode diskussioner.
Vi glæder os til at se jer.
Hilsen Danseudvalget

Når du indgår
en kontrakt
Som scenekunstner skal man kunne mere end at optræde. Nøglen til et succesfuldt
engagement ligger i selve kontraktindgåelsen.
Af Berit Lassen, jurist
Helt grundlæggende skal man som skuespiller nægte
at udføre noget arbejde før der foreligger en underskrevet kontrakt. Dansk Skuespillerforbund oplever dagligt medlemmer,
som mangler at få kontrakter på arbejde, de har udført, eller har
underskrevet kontrakter, der stiller dem i uheldige situationer
rent juridisk.
Tjek din arbejdsgiver

Selvom Danmark er et lille land, så findes der rigtig mange
arbejdsgivere indenfor film, medie- og teaterverdenen. Som
arbejdstager kan du med fordel undersøge, om din kommende
arbejdsgiver er underlagt en overenskomst.
En overenskomst er indgået mellem to eller flere parter, og
Dansk Skuespillerforbund har gennem årene forhandlet overenskomster både på medieområdet og på teaterområdet. Det betyder, at du som medlem er sikret nogle grundlæggende arbejdsvilkår og minimumsgager, hvis du arbejder for en arbejdsgiver,
der er underlagt en overenskomst. På forbundets hjemmeside
vil du altid kunne finde den nyeste udgave af overenskomster
på forskellige områder, samt tilhørende kontrakter. Hvis du ikke
har held med at finde kontrakten på et bestemt område, så har
du altid mulighed for at ringe til forbundet. Forbundet har nemlig herudover udarbejdet en række vejledende kontrakter, som
man kan få udleveret. Det gælder f.eks. for indtaling af lydbøger, oplysningsspots, undervisningsvideoer og transmissioner af
forestillinger.
Når en arbejdsgiver giver dig en kontrakt, kan du som medlem af forbundet altid kontakte os, hvis du vil have din kontrakt
gennemlæst, inden du underskriver den.

dieområdet er det dog muligt at udskyde betalingen i visse særlige tilfælde. Hvis du skal medvirke i en lavbudgetproduktion,
skal du altid benytte den kollegiale aftale vedrørende medvirken
i lavbudgetproduktioner.
Filmex

I forbindelse med medieproduktioner skal du i øvrigt være opmærksom på, at aflønning under forbundets minimumsgager
ikke vil kunne danne grundlag for fordeling af blankbånds- og
kabelvederlag fra Filmex. Kontrakterne fra ansættelser på medieproduktioner skal desuden sendes til Filmex, hvis du ønsker
at modtage blankbånds- og kabelvederlag.
Du gør derfor dig selv en tjeneste ved at være omhyggelig,
når du indgår kontrakter, for deres indhold har ofte betydning
på rigtig mange områder.

HUSKELISTE
F å en kontrakt inden du begynder at arbejde og tjek om arbejdsgiveren er forpligtet
af en overenskomst.
Undersøg om Dansk Skuespillerforbund har en standardkontrakt for det arbejde du
skal udføre, enten ved at ringe til forbundet eller undersøge vores hjemmeside.
Print eventuelt et eksemplar af hver standardkontrakt ud, så du har dem liggende og
kan tage dem med hvis du bliver engageret til en opgave med kort varsel.
Modtager du et honorar som svarer til minimumshonoraret?
F å forbundet til at tjekke din kontrakt, inden du skriver den under, hvis du er i tvivl om
dens indhold.
Som medlem af Dansk Skuespillerforbund må du aldrig arbejde gratis.

Ingen må arbejde gratis

Du må ikke arbejde gratis. Selv i lavbudgetproduktioner skal du
have en minimumsbetaling. Ved lavbudgetproduktioner på me-

Send kopi af dine mediekontrakter til Filmex.
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Dansk Skuespillerforbunds

104.

generalforsamling
søndag den 27. april 2008 - kl. 13.00
i Camp X Rialto, Smallegade 2, Frederiksberg
Foreløbig dagsorden:
Pkt. 1

Formandens beretning

Pkt. 2	Præsentation af opstillede kandidater
Pkt. 3

Orientering om Filmex

Pkt. 4

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Pkt. 5	Godkendelse af overenskomster/aftaler
Pkt. 6	Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 7	Valg af revisorer
Pkt. 8

Fastsættelse af kontingent

Pkt. 9	Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og er villige til genvalg:
Katja Holm , Lars Lippert og Lars Huniche.
Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg:
Heine Grove Ankerdal, Anne Voigt Christiansen, Philippe L. Christiansen, Henrik Jandorf og Lars Lønnerup.

Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker at fratræde:
Ane Marie Fjelstrup.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Julie Carlsen, Christian Damsgaard, Laura Kold, Johannes Mannov og Ina-Miriam Rosenbaum.
Valg af kritiske revisorer:
Forslag til genvalg af Paul Hüttel og Holger Perfort.
OBS: Nye kandidater til valgene kan melde sig frem til 1. april.
Tilmeldelsen skal være bilagt en personlig præsentation på max. ½ A4-side

Med venlig hilsen
Henrik Petersen, formand
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slut med nationalt børneteater
Ordningen med et nationalt børneteater bliver sammen med puljen for ny dramatik aflivet i den
handlingsplan, som Kunstrådet præsenterede i januar. Handlingsplanen er stærkt præget af, at
Kunstrådets såkaldte frie midler er skåret ned fra 40 mio. kr. til 15 mio. kr.
Formand for Kunstrådet Mads Øvlisen ledsagede da også offentliggørelsen af handlingsplanen
med en markant beklagelse over, at der ikke er flere penge at gøre godt med. Formanden for
Scenekunstudvalget Mikkel Harder Munck-Hansen slog fast, at ”det er de eksperimenterende og
tværkulturelle genrer, der bliver hjemløse støttemæssigt”.
De fire indsatsområder i Kunstrådets handlingsplan for de næste fire år er: Kunsten og globaliseringen, kunsten og kommunerne, børn og unges møde med kunst og formidling af kunsten.
Man kan se hele Kunstrådets handlingsplan på www.kunst.dk.

Interessant at få indblik
i den demokratiske proces
Ved generalforsamlingen i 2007 blev skuespiller Julie Carlsen valgt ind i Dansk Skuespillerforbunds bestyrelse. Sceneliv har spurgt hende, hvordan det første år har været.
Hvorfor stillede du op til bestyrelsen?
Grunden til jeg i sin tid sagde ja, da jeg blev opfordret, var, at
jeg synes, vi er så pressede som kunstnere og som fag i det
hele taget. Jeg var frustreret over, at vores forbund ikke var
mere synligt i pressen og i forhold til sine medlemmer – og i
stedet for at brokke mig i kulissen, måtte jeg jo se, om jeg ikke
kunne være med til at påvirke noget ved min egen ydmyge
indsats.
Hvilke forventninger havde du på forhånd?
Egentlig ikke så mange – andet end at glæde mig til at diskutere og forhåbentlig påvirke nogen og noget og dermed føle at
jeg handlede i stedet for bare at være frustreret.
Hvordan har du oplevet bestyrelsesarbejdet i det første år?
Det har været super spændende og sjovt. Jeg har måske skulle
bide mig i læben ind imellem – jeg glemmer nogle gange at der
er talerække osv. på møderne, og at en demokratisk proces er
langsom…

blik i netop den demokratiske proces både fagforeningsmæssigt
og kulturpolitisk... Hvordan takler vi pressen og politikerne?
Hvordan får vi bedst vores ting igennem? Jeg vil jo stadig
holde på, at vi ikke skal forsøge at tale som politikere, og at vi
skal råbe højere – men til gengæld kan jeg også nu se, at der er
situationer, hvor det bestemt ikke vil være en fordel. Dét, synes
jeg, er dybt interessant.
Hvad vil du gerne udrette med arbejdet i bestyrelsen fremover?
Jeg vil rigtig gerne være med til at få politikerne til at forstå
konsekvenserne af den politik, der føres fra beskæftigelsesministerens side – og få Brian Mikkelsen til at gå ind i sagen og
hjælpe sine kunstnere.
Og så vil jeg rigtig gerne arrangere nogle aftener for bestyrelsen, hvor vi kan diskutere – og dermed blive samlet i tanken
og dermed stærke og dynamiske!

Kan man lære noget af arbejdet?
Ja, er du rigtig klog. Det har været dybt interessant at få ind-

Hjælp til at bekræfte jobsøgning?
Hvis du er ledig, skal du mindst hver 7. dag logge på Jobnet og bekræfte, at du
fortsat er jobsøgende, ellers kan du miste dine dagpenge. Hvis du ikke selv har en
computer – eller har svært ved at betjene en – kan du få hjælp i forbundshuset på
Sankt Knuds Vej nr. 26 hver mandag mellem kl. 9 og 12.
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BUD PÅ NY TEATERLOV
En selvbestaltet kommission vil komme med et bud på en ny teaterlov før sommerferien. Det er
den tidligere kulturborgmester i København Tom Ahlberg, der har taget initiativ til kommissionen, der har den tidligere formand for Teaterrådet Bjørn Lense-Møller som formand. Medlemmerne af kommissionen er angiveligt uafhængige af teaterlivets mange miljøer.
”Siden den sidste egentlige teaterlov fra 1990 er alle hidtidige forsøg på at samle sig om en
fuldstændig revision løbet ud i sandet og har resulteret i det kludetæppe af lappeløsninger,
den nuværende lov er udtryk for,” siger Tom Ahlberg.
Kommissionen har Copenhagen Business School (Center for Kunst og Lederskab) som forskningspartner og sekretariat. Kommissionen har som mål at komme med et oplæg til ny teaterlov i juni.
Arbejdet kan løbende følges på hjemmesiden www.teaterlov.dk.
Den nuværende teaterlov skal senest revideres i folketingsåret 2008-2009.

Peter Plaugborg, Morten Christensen, Bjarne Antonisen og Beinta K. Clothier. Foto: Rikke Lylloff

Ensemblepostkort fra

Vi sender jer lige et postkort fra Berlin – eller egentlig er det noget sludder, for vi er jo kommet hjem, så et postpostkort da. Nu er der jo ikke noget usædvanligt i at tage til
Berlin på inspirationstur som skuespiller. Det usædvanlige var
nok nærmere, at vi tog af sted med hele ensemblet på Odense
Teater, dramaturgiat og teaterchef, lagde disse roller på hattehylden i toget, og gik i teateret, diskuterede og drak os fulde
– ensemble.
Den form for fællesskab, sådan en tur giver, er sindssygt
vigtig, når man som os tilhører en relativt lille del af skuespillerstanden, som bor i Odense, er fast tilknyttet det samme sted,
og derfor konstant mødes på forestillinger på en af teatrets fem
scener. Vi er freelancere på det samme sted, kunne man sige,
hvis ikke vi passer på. Men der er jo en pointe ved at have et
såkaldt fast personale, og den pointe blev tydelig i Berlin: Vi
er vanvittig forskellige med ligeså mange drømme, som vi er
ansatte (ca. 20). Vi har ligeså divergerende holdninger til, hvad
godt teater er. Vi er kort sagt nøjagtig så individualistiske som
alle andre skuespillere i dette land. Men vi er kolleger på samme arbejdsplads. Og vi er oven i købet mere end det, hvad der

i sidste instans nok kan give bedre teater. Publikum mærker,
at her er ikke alene en flok skuespillere, der spiller sammen på
scenen, de kan også lide at være sammen, på godt og ondt.
I Berlin så vi ”Nord” på Volksbühne og var rygende uenige
om, hvor fantastisk det var – nogen udvandrede, andre var hysterisk opløftede. Vi så Becketts ”Slutspil” på Deutsches Theater”, hvor vi også fik en rundvisning på denne kulturelle højborg
i Tyskland. Og så var vi vidne til en stærkt grænsebrydende
Moliere-forestilling på Schaubühne. Vi lod tankerne få frit løb på
et visionsmøde, som vi holdt på hotellet. Og her var alle pludselig en anelse skarpere end normalt på de møder, vi holder to
gange om året.
Odense Teater betalte noget af turen, DSF gav os lidt legater
og vi betalte selv lidt af vores fyrstelige landsdelsscene-gage.
En banal og enkel måde at arbejde med styrkelsen af et ensemble – og det virkede for os. Derfor dette lille postkort.
Peder Dahlgaard, tillidsmand for skuespillerne
på Odense Teater.
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Foto: Mikos Szabo

Dansk Skuespillerforbund, Statens Teaterskoles Efter-uddannelse og Filmskolens
Efteruddannelse præsenterer kursus i København med William Esper

Master Class for instructors & actors
Danish Actors Association, The National Theatre School
– Continuing Education and the training department at the
National Film School of Denmark proudly present a 6 days
workshop with the legendary acting teacher William Esper.
The workshop is aimed for 18 professional actors and 9 directors and is held at The National Film School of Denmark.
Acting teacher William Esper established The William Esper
Studio in 1965. The studio is dedicated to the work of Sanford
Meisner and William Esper. It is today ranked as one of the
most respected professional actor training studios in America.
All the work at the Studio is based on William Esper’s 17-year
association with Sanford Meisner, with whom he worked in
close collaboration as both a teacher and director. In 1977 Mr.
Esper founded the MFA and BFA Professional Actor Training
Programs at Rutgers University.

with improvisational exercises and written texts to guide the
director and actor to a full realization of self and the building
of a truthful acting instrument. The workshop will be held in
English.
Seminar leader is actress Sarah Boberg.

Sarah Boberg graduated from William Esper Studio and is a
member of Actors Studio in New York. On screen Sarah Boberg
known for her performance in ”White Night”, ”The Judge”
(Dommeren), ”The Bench” (Bænken), ”Wallah Be” (Kald mig bare
Aksel), ”The Funeral” (Begravelsen), ”A Place Nearby” (Her i
Nærheden), ”At the Faber” (Hotellet), ”In Your Hands” (Forbrydelser) and ”Defence” (Forsvar) (tv-episodes) among others.
On stage: ”The Human Circle 3:1” (Personkreds 3) and ”In
Toscana” among others.

The Meisner/Esper method:

In Russia, in the late 1800’s, Constantine Stanislavski concluded
that the acting he saw on stage was unnatural and affected. He
devised a system to teach actors how to create characters and
act realistically on stage. In the 1930’s American actors were
introduced to these methods and a handful formed a company
called The Group Theatre - among them Sanford Meisner. Sandford Meisner went on to distill the acting process down to a
few simple rules. Chief among the rules is behaving naturally
under imaginary circumstances.
The workshop

During the workshop actors and directors will work in groups

Tid:

Den 21. april - 26. april 2008, alle dage fra 9.30-16:00

Sted:

Den Danske Filmskoles Efteruddannelse

Antal deltagere:

18 skuespillere & 9 instruktører

Tilmeldingsfrist

Den 11. marts 2008 via http://efu.filmskolen.dk

Pris:

2.200 kr.

Læs mere på www.skuespillerforbundet.dk under kursuskatalog
eller på efu.filmskolen.dk under kursusoversigt.
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Dansesatsning
gav egnsteater
i Roskilde
En flerårig strategisk satsning på at vise, hvad et danseteater kan bidrage med i
en kommune, har givet bonus for Åben Dans, der den 19. februar havde sin første
premiere som egnsteater i Roskilde.
Af Pia Møller Munksgaard, pmm@skuespillerforbundet.dk

Mandag den 3. december 2007 var en god dag hos
Åben Dans, der på det tidspunkt holdt til i Dansens Hus i København. Prøverne til forestillingen ”Closer” kunne gå i gang
med den glade nyhed til danserne om, at Åben Dans fra 1. januar skulle være egnsteater i Roskilde.
”Vi havde satset alt på at blive egnsteater. Vi havde undladt
at søge Scenekunstudvalget om penge til denne sæson, og enten ville ”Closer” blive vores første forestilling som egnsteater,
eller også ville det være lukningen af Åben Dans,” fortæller teaterleder Lisbeth Klixbüll og bliver suppleret af kunstnerisk leder
Thomas Eisenhardt:
”Det var godt at satse, fordi det også udelukkede muligheden for, at Roskilde kunne sige ”nej vi venter lige et år mere”.
Det var også godt for os selv at satse alt. Åben Dans har siden
1997 eksisteret på etårige bevillinger, og eventyret her var
ligesom ved at være slut. Vi kunne ikke blive større, men kunne
bare vente på at blive skubbet ud af Scenekunstudvalget, fordi
der skulle nogle nye til.”
Da byrådet i Roskilde den 28. november 2007 med 22 stemmer for og 6 imod vedtog at gøre Åben Dans til kommunens
nye egnsteater, var det resultatet af et årelangt strategisk arbejde fra danseteaterets side i tæt samarbejde med embedsmænd
og aktører på den kulturelle scene.
Næsten for sent at stoppe

Allerede i 2004 sendte Lisbeth og Thomas et brev til kulturchefen i Roskilde Kommune med forslaget om at arbejde frem mod,
at byen fik sit eget danseteater.
”Vejen ind har været at komme derned og arbejde så meget
som muligt, at vise os frem for publikum, skoler, institutioner og

kulturlivet og demonstrere, at vi ikke er nogle københavnersnuder. På den måde har vi sådan set leget egnsteater i to et halvt
år allerede. Og da beslutningen skulle træffes, havde vi så stor
opbakning i byen, at det næsten var for sent at stoppe,” siger
Thomas Eisenhardt om Åben Dans’ flerårige charmeoffensiv i
byen.
Både embedsmændene i Roskildes kulturforvaltning og Scenekunstudvalget har bakket danseteateret op under hele processen. Og det strategiske arbejde var aldrig lykkedes uden en
bestyrelse, der også har kompetencer på det område.
”Men der har da været kriser undervejs - politiske ting, som
var uden for vores rækkevidde. Vi har hele tiden været i front
og taget initiativet og iværksat en række aktiviteter i Roskilde.
Men her til sidst i beslutningsprocessen kunne vi ikke gøre
noget mere, det var uden for vores hænder. Vi måtte bare håbe,
at vores ambassadører dernede kunne gøre nok,” siger Thomas
Eisenhardt, der sammen med Lisbeth Klixbüll glæder sig over,
at flertallet i byrådet var så stort.
Fokus på kroppen

Åben Dans rykkede reelt til Roskilde med premieren på ”Closer”, der opføres på spillestedet Gimle. Og i det første lange
stykke tid vil Åben Dans arbejde i byen uden sin egen teaterbygning. Sæsonens børneforestilling kommer til at spille på byens bibliotek. På sigt skal der opføres bygninger til Åben Dans
på den såkaldte Unicon-grund, hvor Roskilde satser på at skabe
det kreative center ”Musicon”. Ud over scenen arbejder Åben
Dans på at åbne to studier: et prøvelokale til danseteateret og
et studie, hvor der hele tiden skal være aktiviteter, der har med
kroppen at gøre.
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”Det kan være tango, break, ballet, thai chi, wellness eller
aerobic. Vores penge skal selvfølgelig gå til den professionelle
kunst. Men en del af Åben Dans’ sideaktiviteter skal være at
skabe et forum for brug af kroppen, der også kan tiltrække opmærksomhed,” siger Thomas Eisenhardt.
Åben Dans i Roskilde vil hvert år lave en forestilling for
voksne og en for børn. Derudover satser teateret på at være
aktive og synlige i byens kulturliv, på skoler og institutioner. På
den kunstneriske front er der ikke lagt op til de store ændringer, for som Lisbeth Klixbüll siger:
”Der har aldrig været ret meget ”plejer” over vores forestillinger. De er meget forskellige, og det vil de blive ved med at
være. Men typisk har vi nykomponeret musik og ofte livemusik,
og det vil vi fortsætte med, ligesom vi også fremover vil sammensætte grupper til de enkelte forestillinger,” siger Lisbeth og
Thomas tilføjer:
”Vi vil gerne skabe en flod frem for at skabe en sø. Vi vil
tiltrække kreative kræfter, som er her i en periode og så drager
videre - og måske vender tilbage engang. Hver gang vi laver en
produktion, tænker vi i at sammensætte en gruppe med både
traditionsbærere og fornyere.”
Han satser også på, at egnsteater-bevillingen kan give muligheden for at arbejde over flere år med at skabe en forestilling.
Godt for dansen

Så vidt Lisbeth Klixbüll og Thomas Eisenhardt ved er Åben
Dans det eneste danse-egnsteater i Danmark. De mener begge,
at det er et gennembrud for dansen, at en kommune vælger at
satse på danseteater.
”Det er særlig stort, at det er dans. 95 procent af producent-

miljøet har ligget i København, og så er der lidt i Århus. Dans
er et storbyfænomen, og det er helt nyt, at der kommer noget
ud og ligge et andet sted. Og vi kommer jo ikke ud som konkurrent til andre egnsteatre, men som et supplement. Næsten
alle penge til dans i Danmark kommer fra Scenekunstudvalget.
Dansen har svært ved at udvikle sig videre på den måde, og vi
håber, at andre danseteatre og kommuner kunne få samme ide
som os,” siger Lisbeth Klixbull.
Hun glæder sig også over, at Åben Dans ikke længere er på
listen over danseprojekter, der støttes af Scenekunstudvalget.
”Vi lå jo og spærrede for mange andre med den støtte, vi fik.
Det var godt at se i år, hvor mange nye, der havde fået penge,
og at vi ikke længere var der. Det er også noget godt for dansen, som vi har medvirket til,” siger hun.

Åben Dans i Roskilde
Fra 1. januar 2008 blev Åben Dans egnsteater i Roskilde. Den første premiere som
egnsteater var forestillingen ”Closer” på Gimle. Sæsonens børneforestilling ”Mig Dig
Os” bliver for de allermindste børn – fra ½ år til 3 år.
Teateret skal med tiden have bygninger på den såkaldte Unicon-grund, hvor Roskilde
Kommune satser på at skabe Musicon/Den levende bydel.
Åben Dans får i 2008 et tilskud på 2,4 mio. kr., og over den kommende fireårige
periode stiger tilskuddet gradvist, så det i 2011 er på 4,9 mio. kr.
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”Teater skal altid være underholdende, for der er ikke nødvendigvis en
modsætning mellem det underholdende og, at de problematikker, der beskrives,
afspejler det omgivende samfund. Man kan sagtens spille ”Sommer i Tyrol”, hvis
der er en mening med det ud over at sælge billetter. Teatret skal være en aktiv del
af samfundet i stedet for at være et alternativ til det samme samfund. Teatret er
ikke bare en tidslomme, men bør kunne lægge rum til videre debat.”
Christoffer Berdal

Foto: Jan Jul / Aarhes Teater
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fire år med
familien gregersen
”Vi kender ikke vores historie,” siger instruktøren Christoffer Berdal, der peger på, at en større forståelse af vores fortid kan være vejen frem for et samfund, der mangler fælles værdier
at samles om. Den 29. februar har han premiere på fjerde og sidste del af Gregersen Sagaen, der
denne gang strækker sig over fem årtier i en marathonforestilling på syv timer.
Af Lars Lippert

Britta og Rune har knas i parforholdet. På overfladen
ser det fint ud, Britta er gravid med deres første barn, men har
fået den tanke, at Rune, ikke vil kunne ofre sig tilstrækkeligt
for barnet – han er jo mand! For barnets skyld har hun derfor
besluttet sig for at flytte fra deres fælles lejlighed. Rune, der er
i fuld gang med at lægge vasketøj sammen, spørger lettere chokeret til samkvemsret med deres kommende førstefødte... Britta
tøver – det kan ikke komme på tale de første tre år! For barnets
skyld vel at mærke.
Vi befinder os i starten af 1970’erne, hvor en spirende kvindebevægelse vender op og ned på kernefamilier og kønsroller.
Scenen udspiller sig foreløbig i en prøvesal på Aarhus Teater,
hvor skuespillerne Sarah Gottlieb og Søren Byder, gør de første
famlende forsøg på at give Britta og Rune liv.
Sceneliv har fået lov til at overvære en af de første arrangementsprøver på ”Gregersen Sagaen – hele historien”, Aarhus
Teaters store satsning gennem de sidste fire år. Instruktøren
Christoffer Berdal og skuespillerne diskuterer ivrigt. En replik
skæres ud, men sættes ind igen, da først skuespillerne kommer
”ud på gulvet”. Der arbejdes intenst og inspireret, for det er tydeligvis et materiale, der sætter gang i den kunstneriske proces
hos både skuespillere og instruktør.
Forløsningen kommer den 29 . februar, når stykket får premiere. Det bliver fjerde og sidste del af sagaen om familien
Gregersen, og denne gang nøjes man ikke bare med at spille
fjerde del, men tager hele historien, så forestillingen kommer til
at vare ikke mindre end syv timer.
En teaterføljeton

Allerede tilbage på teaterskolen, hvor han blev færdig i 1998, fik

Berdal idéen med at overføre Christian Kampmanns monumentale hovedværk til scenen. Det var dog først, da Madeleine Røn
Juul indtog chefstolen på Aarhus Teater i 2004, og han blev en
fast del af dramaturgiatet, at idéen fik fast form, som en teaterføljeton over fire år.
”En af Madeleines idéer var at fortælle historien om, hvem
vi er som danskere i dag, hvad det er for et fundament, vi står
på. Og der er Kampmanns historie rigtig god. Bøgerne starter
i 1956 og slutter i 1974. I år har vi så en krølle på, så vi slutter
nytårsaften 1999. Men det er dramatikeren Peter Asmussens
tildigtning, ellers er det udelukkende bøgerne, der er forlæg for
hans manuskript.”
Christoffer mener, at netop de tyve år, som bøgerne handler
om, er interessante, fordi de beskriver udviklingen fra det gamle patriarkat til opgøret med de gamle dogmer og autoriteter.
”68-oprøret var jo fuldstændig sundt, men det krævede også
så mange kræfter, at det nok lykkedes i forhold til den personlige frihed, kønnenes ligestilling og den seksuelle frigørelse,
men ikke når det handler om at skabe nye fælles værdier, vi
kan samles om. Det tomrum står vi stadig i og dermed også
over for den udfordring, det er på ny at skulle rejse nogen fælles værdier,” siger instruktøren og tilføjer:
”Vi kender ikke vores historie, den er forsvundet for os på
mange måder – vi nøjes i stigende grad med korttidshukommel-
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Foto: Jan Jul / Aarhes Teater

sen, og det har sine omkostninger. Derfor er det interessant at gå
tilbage og se på de her år i forhold til vores egen tid, for at komme
videre og finde nye veje – få et praj om hvad det er for diskussioner, det vil være vigtigt at rejse kollektivt og i fællesskabet.”
Ikke et nostalgisk tilbageblik

Udgangspunktet for at fortælle historien har altså først og fremmest været at spejle vores nutidssamfund. Det har været vigtigt i
opsætningen og i valget af formsprog at sætte fokus på det publikum, der sidder i salen i 2008.
”Hensigten har ikke været at lave et nostalgisk tilbageblik til de
”søde 50’ere” eller de mere skræmmende eller frigjorte 60’ere. Det
er kun interessant at fortælle den historie for at forstå noget om os
i dag,” understreger Christoffer Berdal, der bl.a. har valgt at kombinere de naturalistiske spillescener med live-video.
”Teatret har i forhold til f.eks. tv nogle helt andre muligheder,
fordi det lever af en række nu’er, og dermed bedre kan fortælle om
den verden, vi er i nu, selvom historien på overfladen handler om
fortiden,” forklarer Christoffer Berdal.
En folkelig succes

Mens filmen ”Familien Gregersen”, der havde premiere samtidig
med, at prøverne på første del gik i gang på teatret, fik en blandet
modtagelse, har stykket været en stor succes. Gregersen Sagaen
er oven i købet blevet fremhævet som en af årsagerne til den positive fremgang, som Aarhus Teater har oplevet de seneste år både
kunstnerisk og økonomisk.
Det var dog ikke helt så indlysende før den første premiere i
2004.
”Jeg er altid meget nervøs før en premiere, men dengang var
det virkelig slemt. Jeg ved slet ikke, hvad vi skulle have gjort, hvis
det var blevet en fiasko. På den måde har det både været meget
skræmmende og fantastisk at arbejde med projektet. Og lige nu er
det selvfølgelig mærkeligt at skulle afslutte det,” fortæller Christof-

19

februar 2008 #02

fer, der i forståelse med teatrets ledelse besluttede at spille hele
stykket som en sammenhængende marathonforestilling. Med en
bearbejdelse af de første tre dele er han dog ikke i tvivl om, at
de som har set de tre første forestillinger, alligevel vil få en stor
oplevelse.
Noterne kan godt blive et problem

Med ikke mindre end 22 skuespillere på rollelisten har det ikke
været muligt at undgå udskiftninger undervejs.
”Hver gang nogen skal erstattes, er det selvfølgelig ærgerligt,
men jeg synes, vi har fået vendt det til også at være en gave. De
nye byder jo ind med en ny energi, som bidrager til de andre på
scenen.”
At have de mange skuespillere på scenen i syv timer i en forestilling er noget af en logistik opgave. Det har bl.a. været nødvendigt med en dispensation fra DSF, så man kan lave de 10-timers
prøver, der skal til i slutningen af forløbet.
”Jeg regner med, at vi får fire fulde gennemspilninger og en
forpremiere. Men bare det at give noter i den forbindelse bliver
noget af en opgave, som jeg ikke helt har udtænkt endnu. Det er
samtidig en svær opgave rent teknisk for teatret, så prøveplanen
har f.eks. ligget klar siden oktober, for bare at få nogenlunde
styr på produktionen. Alt er gange fire – prøver, kostumeprøver,
sminke osv.”
Et af de kunstneriske valg er at lade de samme skuespillere
spille deres karakterer i alle aldre. Det gælder især de fem, der
spiller børnene i familien. De starter som 13-14-årige i første del
og gennemgår så en udvikling på over 40 år.
” Vi har castet folk, så de har den alder, de har, der hvor bøgerne slutter i starten af 1970’erne. Så først spiller de yngre end
sig selv, og så bliver der i denne her udgave et hop igen til der,
hvor vi slutter i 1999. Det er en udfordring, men også en gave at
skulle gestalte det stræk. Teatret kan jo netop det her med alder
og spring i tid – publikum er med på det. På film og tv havde
det krævet en anden form for naturalisme.”
En stor familie – på godt og ondt

For både de 22 medvirkende skuespillere og instruktøren har
netop det at arbejde med de samme figurer igennem fire år været en særlig oplevelse.
”Det har været en fantastisk rejse at være på sammen med
hele holdet. Man kan også mærke, at skuespillerne går til det på
en anden måde efterhånden. Det er som om, at holdet er blevet
en slags familie, selvom det kan lyde lidt specielt. Der er et hav
af tutti-scener eller store selskabsscener undervejs, og der er det
tydeligt at mærke, hvordan de medvirkende finder deres pladser
fuldstændig som en familie, der kender hinanden indgående på
godt og ondt,” smågriner Christoffer Berdal og ligner en lille
smule den ”gamle onkel”, der sidder i hjørnet på sin stol og nyder familien.
Han lægger da heller ikke skjul på, at arbejdet med ”Gregersen” har haft stor betydning for ham.
”I takt med at jeg også har opdaget nye ting om både karaktererne og om historien, er jeg på sin vis også blevet konfronteret med alt det, der er sket med mig i de her fem år, hvor projektet har været undervejs. Det er klart, at mit afsæt for at fortælle
historien også er blevet anderledes i takt med, at jeg selv har
forandret mig i de fem år, der er gået. Det er en gave at få lov til
at udvikle sig og vokse med et stof. Det gælder selvfølgelig også
skuespillerne, og på den måde er det en ret unik oplevelse,” slutter Christoffer Berdal, inden han igen går ind til dagens prøver,
der bl.a. indbefatter balladen om Britta og Rune.

Blå Bog:
Christoffer Berdal, født 1967, blev uddannet som instruktør fra Statens Teaterskole
i 1998. Som afgangsforestilling iscenesatte han Nicolas Bros stykke ”Den Biologiske
Abe”, og det samarbejde fortsatte de med endnu tre stykker på Mammutteatret.
Arbejdede også på andre scener som Mungo Park og Får 302, og senere kom også
de større teatre med.
Efterhånden har Berdal fået en central placering i dansk teater, som en af de mest
anvendte instruktører med en imponerende spændvidde lige fra ”Vinden i Piletræerne” i en storstilet opsætning på Det kgl. Teaters Gamle Scene til ”Den grønne elevator” i en togvogn i Tisvilde – fra klassikere som ”Mågen” til ”Erasmus Montanus” og
musicalen ”Cabaret”. Senest i denne sæson har han sat ”I Toscana” op på Plan-B og
”Propaganda” på Edison.
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Summer 2009: Artistic Mission Completed…
Who is next?
Vi leder efter den næste kurator til Camp X - sæson 2009/10/11.
Gode bud skal sendes til os senest den 3. marts 2008.
Se mere på www.campx.dk

Forslå kurser eller kom op og brug vore fælles
udviklingscenter – Få Jobcentret og fonde til at betale
for dine kurser - ring til os, så hjælper vi.
15.03 - 22.03 BRECHT – sang og fortolkning – v. Sonja Kehler
25.03 - 27.03 Forumteater for begyndere v. Henrik Lauge, Steen Håkon
13.04 - 15.04 Forumteater/jokerrollen v. Katrin Byreus
21-04 – 23.04 Speak v. Lars Thiesgaard
07.04 - 11.04 TV – Film Modulerne v. Jørn Faurschou
Iscenesættelse/instruktør modulerne v. Vibeke Wrede
(1.) 25.04 – 27.04: Scenekunstens parametre
(2.) 09.05 – 11.05: Konceptudvikling
(3.) 02.06 – 08.06: Personinstruktion

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på

www.nyscenekunst.dk
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Filmseminar 2008
7 døgns internatkursus på Den Europæiske Filmhøjskole, Ebeltoft.
Fra lørdag den 14. juni til og med lørdag den 21. juni 2008.
Se mere i næste nummer af sceneliv og hold øje med
www.skuespillerforbundet.dk

BOXEN – KUN FOR BØRN SØGER
GÆSTESPIL
folketeatret.dk’s lille åbne intime børnescene
”BOXEN – kun for børn” søger gæstespil til sæson 2008/09.
Henvendelse til: Synne Henriques
Mail: synne@folketeatret.dk el. Tlf. 38 34 55 55

Lejlighed søges
Teater Refleksion søger lejlighed i København til fremleje i perioden
13. – 30. April 2008.
Kontakt Bjarne på tlf. 86 24 05 72

Lejlighed til Teatre og Kunstnere
Lille hyggelig møbleret lejlighed med altan og 2 min. til metro, 5 min til
stranden og 10 min til lufthavnen udlejes i kortere perioder.

Runde fødselsdage
Jens Arentzen	
Joan Lis Henningsen	
Elin Reimer	
Ole Svane Thestrup
Pia Mourier	
Ulla Koppel	
Steve Palmquist
Dorte Højsted	
Ejnar Brund Gensø	
Hans Chr. Ægidius	

50 år	
60 år	
80 år	
60 år	
50 år	
60 år	
50 år	
50 år	
50 år	
75 år	

2. marts
4. marts
7. marts
12. marts
13. marts
18. marts
19. marts
20. marts
21. marts
24. marts
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QSPEVLUJPOTLPPSEJOBUPSFMMFSBENJOJTUSBUPSUJMKFSFT
SFWZFMMFSTPNNFSUFBUFS TlLPOUBLUNJHWFOMJHTUQl

+FHHMEFSNJHUJMBUISFGSBKFS
.BOHFIJMTOFS4VTBOOF

Ring til Nynne på tlf. 26 27 14 97

SOMMERHUS NÆR SKAGEN UDLEJES
Totalrenoveret husmandssted på 124 m² ligger ud til åbne marker og
2 km fra vandet udlejes på ugebasis. Brændeovne / vaskemaskine og
tørretumbler. Pris kr. 3.000,- pr. uge inkl. forbrug.
Torben Sekov. Telefon: 40 11 60 46

Ny e-mail eller adresse?
Husk at fortælle Dansk Skuespillerforbund,

BERLINER LEJLIGHED

hvis du skifter e-mail eller flytter. Så er du

Udlejes: Lys 4. sals lejlighed på 50 m², lige midt i centrum af Kreuzberg
36. Indeholder: 2 vær, spisekøkken, karbad og vaske-maskine.
Udlejes billigt i kortere eller længere perioder.

sikker på både at modtage e-mails med infor-

Rasmus Munch. Telefon: 28 93 96 60
munch.rasmus@gmail.com

mation fra forbundet samt medlemsbladet
Sceneliv. Du må også gerne give os besked,
hvis du skifter telefonnummer.

Pics. ’Blodbryllup’, Gladsaxe Ny Teater, med bla. Rebekka Owe. Foto: presserum/GT
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DEADLINE Sceneliv MARTS: 29. februar

NÆSTE NUMMER af sceneliv: DEN SNART FIRE MÅNEDER LANGE STREJKE BLANDT HOLLYWOODS
MANUSKRIPTFORFATTERE HANDLER OM RETTIGHEDER PÅ NYE MEDIER OG PLATFORME.
DE AMERIKANSKE SKUESPILLERE STÅR I 2008 OVER FOR LIGNENDE FORHANDLINGER MED
ARBEJDSGIVERNE. OGSÅ HERHJEMME SKAL SKUESPILLERFORBUNDET FORHOLDE SIG TIL,
HVORDAN BRUGEN I NYE MEDIER SKAL HONORERES.

elever skal uddannes
til kunst
Skal elever på de kunstneriske uddannelser
uddannes i andet end kunst, f.eks. hvordan de kan
bruge deres kompetencer i en række andre fag?
Den nyeste beskæftigelsesrapport fra Kulturministeriet, der beskriver de nyuddannedes tilknytning til
arbejdsmarkedet, viser, at det tager et stykke tid for
de nyuddannede kunstnere at få fodfæste. Ledigheden for relativt nyuddannede svingede i 2006 fra
11,7 procent for elever fra Det Fynske Musikkonservatorium og til 33 procent for elever fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater.
Man kommer ikke uden om, at procenttallene
er høje på skuespillerskolerne. Men man skal være
opmærksom på, at disse skoler også har det laveste
antal elever; faktisk udgør én elev et tocifret procenttal. Derfor varierer tallene meget fra år til år mellem
skolerne, og det er interessant at bemærke, at f.eks.
skuespillerne på trods af meget høje ledighedstal
repræsenterer de bedste gennemsnitsindtægter.
Men i en periode, hvor ledige scenekunstnere
straks sendes ud i faste job i andre brancher, bliver
det spørgsmål, jeg stiller øverst, endnu mere aktuelt.
For gør uddannelserne så ikke eleverne en tjeneste
ved at hjælpe dem til bedre at klare sig i andre brancher, der er beslægtede med den kunstneriske?
Det glæder mig at høre svaret fra lederen af
skuespillerskolen i Århus, Eva Jørgensen, og leder af
Filmskolen, Poul Nesgaard. Begge har svaret med et
rungende nej, og det skal der også lyde fra min side.
Det vil have fatale følger for den kunstneriske
kvalitet, hvis skolerne i uddannelsesforløbet ikke
100 procent investerer kræfterne i at skabe så gode
kunstnere som muligt. Det er dyre uddannelser, der
optager ganske få elever om året, og de har til formål at skabe den allermest kvalificerede arbejdskraft
til det kunstneriske arbejdsmarked – ikke at skabe
arbejdskraft til alle mulige andre arbejdsmarkeder.
Det vil være nedbrydende for moral og ambitio-

ner, hvis eleverne allerede under uddannelsen får
at vide, at de måske nok bliver uddannet i skuespil,
men de skal altså også lige lære lidt om coaching
og kommunikation – just in case. De skal selvfølgelig uddannes til at bliver så dygtige kunstnere som
overhovedet muligt, ellers er pengene spildt, og publikum må nøjes med det næstbedste på scenerne, og
i film og tv.
Man skal selvfølgelig ikke stikke de unge blår i
øjnene og bilde dem ind, at de alle sammen straks
vil blive fastansat på Det Kgl. Teater – eller bare
have kunstnerisk arbejde året rundt. Skolerne skal
tegne et realistisk billede af det arbejdsmarked, der
venter. Og de unge skal vide, at deres kompetencer
kan bruges på mange forskellige måder, så de kommer ud fra skolen med et åbent sind.
Men opgaven med at hjælpe unge kunstnere til
at supplere deres kunst med job i beslægtede erhverv er ikke uddannelsernes. Det er snarere Dansk
Skuespillerforbunds, og det er da også et område,
som vi i en del år har haft fokus på. Blandt andet
igennem vores samarbejde med Musikerforbundet
om Artlab, som har hjulpet mange scenekunstnere.
Også vores tanker om vikarbureau eller jobbank,
som er omtalt i dette blad, er et skridt i denne retning.
Så lad os om den opgave – og uddannelserne
om at skabe de bedst mulige kunstnere til gavn og
glæde for vores samfund.
Henrik Petersen,
formand for Dansk Skuespillerforbund
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Gør det en forskel at være forskellige?
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