Hvad vil politikerne med
kulturen i 2018?

Sagen kort

Hvilke tanker gør politikerne sig om kul
turen i 2018? Flere kulturoplevelser til alle
børn, et opgør med kulturel ulighed og en
kultur, der tør omfavne danskerne er noget
af det, der fylder hos de tre største partier.

Trods lægeerklæringer mente Lands
retten, at det ikke var bevist, at Caspar
Phillipson var syg, da han sygemeldte sig
fra Crazy Christmas Cabaret. Men det bør
være lægen, der vurderer, om en ansat er
syg eller ej, skriver forbundets advokat.

Uden varme er det
voksenmobning
Den gode parodi er en balancegang, hvor
man går efter bolden, ikke manden. Uden
varme og charme tangerer satiren hurtigt
voksenmobning. Sceneliv har talt med tre
af vores fremmeste parodimestre.

#01 2018

SANG

•

DANS

MAGASINET

•

T E AT E R

•

FILM

/

UDGIVET

AF

DANSK

SKUESPILLERFORBUND

Den eneste
teaterskole i Arktis
Kulturarv og moderne teater smelter sammen
på Grønlands Nationalteater og Teaterskole

SEKRETARIAT FOR DANSK SKUESPILLERFORBUND OG FILMEX
SCENELIV udgives af Dansk
Skuespillerforbund
og udkommer 8 gange årligt.
Oplag: 2.700 eks. - Abonnement: 425 kr. årligt
MAGASINET SCENELIV
Dansk Skuespillerforbund,
Tagensvej 85, 3. sal
2200 København N
Telefon: 33 24 22 00
Mandag-fredag 9-12 og 13-15.
dsf@skuespillerforbundet.dk
www.skuespillerforbundet.dk
Artikler, læserbreve og lign. sendes til:
ck@skuespillerforbundet.dk
Redaktion:
Charlotte Kiberg (redaktør)
Katja Holm (ansvarshavende)
Annoncer sendes til: Jette Rydder
jr@skuespillerforbundet.dk
(Debatindlæg, anmeldelser, mindeord osv. må
maks. fylde 2800 anslag inkl. mellemrum)
Tryk: KLS Grafisk Hus
Design: FXA

ANNONCEPRISER OG FORMATER (b x h)
Helside annonce (170 x 270) 9.000 kr.
Bagsiden (190 x 260 + beskæring) 9.000 kr.
²⁄³ side annonce (170 x 192) 6.500 kr.
½ side annonce (170 x 133) 5.000 kr.
¹⁄³ side annonce - horisontal (170 x 60) 2.500 kr.
¹⁄³ side annonce - vertikal (54 x 270) 3.500 kr.
Visitkort-annonce (83 x 58) 700 kr.
(maks. 400 anslag inkl. mellemrum)
Medlemsannoncer (83 x 58) 350 kr.
(maks. 400 anslag inkl. mellemrum)
Annoncemateriale skal afleveres i pdf-format.
Alle priser tillægges moms.
Særlige annonceønsker:
Kontakt Jette Rydder - tlf. 33 24 22 00
DSF’S BESTYRELSE
Katja Holm (formand), Adam Brix, Andreas
Jebro, Anne Voigt Christiansen, Benjamin Boe
Rasmussen, Christian Damsgaard, Daniel
Bevensee, Johanne Nørregård-Nielsen, Magnus
Bruun, Maria Hanke, Max-Emil Nissen, Peder
Holm Johansen, Peter Christoffersen, Rebekka
Lund, Søren Bang Jensen (orlov), Andrea Deres,
Christian Gade Bjerrum (suppleant)

DSF’S SEKRETARIAT
Formand: Katja Holm
Sekretariatschef: Anna-Katrine Olsen
Vicesekretariatschef: Kim Hansen
Kommunikationschef: Charlotte Kiberg
Chefjurister:
Maj Hagstrøm og Magnus Homann Poulsen
Juridiske konsulenter:
Morten Lisby og Matilde Dahl Petersen
Socialkonsulent: Nanna Møller
Sekretær: Hanne Arlund
Kursuskoordinator: Karin Iwersen
Sekretær for formand og sekretariatschef:
Tine Fangel
Regnskabschef og Filmex: Heidi Holm Madsen
Webmaster og Filmex: Jette Rydder
Håndbog og Filmex: Kristine Staffeldt
IT-manager og Filmex: Sengül Kaya-Mortensen
IT-support og Filmex: Kasper Grande
Filmex: Dorte Wriedt
Reception: Bente Wittenborg

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: 6. FEBRUAR 2018

Invitation til
Nytårskur
Dansk Skuespillerforbunds bestyrelse
og sekretariat ønsker dig en glædelig jul
og et lykkebringende nytår og inviterer
ligesom sidste år alle medlemmer til
nytårskur. Du er meget velkommen.
Lørdag 3. februar 2018 fra kl. 16.00 til
vi lukker og slukker på Tagensvej 85, 2.
Sig velkommen til det nye år med gode
kolleger, når vi inviterer på lidt lækkert til
ganen. Vi glæder os meget til at se dig.

Audition
Så holder DSF Studio audition for operasangere,
elevmedlemmer hos O.A. og solistklassen, der er
medlem af Dansk Skuespillerforbund.
Foresyngningen kommer igen til at foregå på
Det Ny Teater
Mandag 12. marts 2018 Kl. 10.30-17.30
Se mere på forbundets hjemmesiden under
’Opera-nyt’.

Til kalenderen
Dansk Skuespillerforbund holder generalforsamling og sommerfest søndag 27. maj 2018.
I år kan du både stille op til bestyrelsen og
som formand.
Fristen for at melde sig er 11. marts 2018.
Vi håber, at rigtig mange medlemmer møder
op og vanen tro er med til at gøre dagen både
faglig og festlig. Mere information følger i
næste nummer af ’Sceneliv’.
Mange hilsner
Generalforsamlingsudvalget
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19. december blev der med Østre Landsrets afgørelse sat et
endeligt punktum i sagen mellem London Toast Theatre og
Caspar Phillipson. Landsretten nåede, ligesom byretten, trods
adskillige lægeerklæringer frem til, at det ikke var bevist, at
Caspar Phillipson havde lovligt forfald, da hans læge sygemeldte
ham i efteråret 2015. Men det bør til enhver tid være læger, der
vurderer om en ansat er syg eller ej, skriver forbundets advokat
og vicesekretariatschef.

HVAD VIL POLITIKERNE MED KULTUREN I 2018? 8
Dansk kulturliv står over for omfattende politiske reformer i
de kommende år. Alene i 2018 skal for eksempel et nyt medie
forlig og en ny aftale for dansk film falde på plads. Vi har spurgt
kulturordførerne fra landets tre største partier om, hvilke aftryk
de ønsker at sætte på dansk kunst- og kulturliv i det nye år?
Flere kulturoplevelser til alle børn, et opgør med kulturel ulighed
og en kultur, der omfavner danskerne lyder svarene blandt
andet.

Foto: Asbjørn Sand

DEN ENESTE TEATERSKOLE I ARKTIS
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På Grønlands Nationalteater og Teaterskole blander man
traditionelle værdier og kulturarv sammen med moderne teater,
og man samarbejder gerne med det udbredte amatørteater.
Teatret ligger beskedent i Nuuks industrikvarter med tømrer
værksteder og automekanikere som naboer, men de professio
nelle ambitioner er høje. Blandt andet drømmen om et stærkere
samarbejde med resten af Arktis og om selv at komme til at eje
et nyt teaterhus.

Foto: PR-foto Grønlands Nationalteater

UDEN CHARME OG VARME ER DET
VOKSENMOBNING

4: Foto: Jim Falk
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Den gode parodi er en balancegang, hvor man går efter bolden,
ikke manden. Og den gode parodi forfalder ikke til billige point,
hvor man nasser på den, man parodierer, så han eller hun i virke
ligheden bliver den, der trækker læsset. Uden varme og charme
tangerer satiren hurtigt voksenmobning, og det er der faktisk
ingen, der gider se på. Sceneliv har talt med tre af vores frem
meste parodimestre for at høre, hvordan de arbejder.
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FORSIDEFOTO:
Tidligere skuespilelever fra Grønlands Nationalteater.
Foto: Nunatta Isiginnaartitsarfia.
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D E T VA R D E N G A N G I

1980’erne

Da Kirsten Rolffes sagde fra over
for Bille August
I marts 1986 fortalte Bille August til Politiken, at rollebesæt
ningen i ‘Pelle Erobreren’ ville blive en blanding af skuespillere
og amatører, da man skulle bruge bestemte typer: vind- og
vejrbidte, tuberkuløse og tandløse. Disse formuleringer faldt
den dengang 58-årige Kirsten Rolffes, medlem af skuespil
lerforbundet, for brystet, og i en muntert syrlig tone skrev hun
et indlæg i medlemsbladet, hvor der blandt andet stod: ”Jeg
er næsten sikker på, at fra de cirka 900 medlemmer, DSF har,
kunne I finde flere, som ser ud, som om de har tuberkulose og
måske endog er tandløse, fordi de aldrig bliver brugt og derfor
ikke kan leve af deres erhverv.” Hun fortsatte i den mere seriøse
ende af indlægget: ”Jeg synes måske nok, det er meget sørgeligt
for min stand og for sminkøser med blandt andre udenlandske
uddannelser bag sig, at disse instanser ikke kan bruges. Jeg
kom i tanke om blandt mange andre Arthur Jensens spillestil og
udseende i ‘Livsens Ondskab’ af Gustav Wied. Det jeg gerne vil
spørge dig om på min stands vegne er: Skal vi spare udgifterne
til akademiuddannelse som skuespillere? Har tiden udviklet sig
så meget, så den faktisk er forældet og faget ’skuespillere’ ud
spillet som så mange andre fag?” Bekymret på mange arbejds
løse skuespilleres vegne var Rolffes oprigtigt og hun sluttede
af: ”Måske kunne I tage dette op i Filminstruktørforeningen og
gennemdrøfte problemet. Det handler om menneskeskæbner.
På forhånd tak for svaret.” Der kom ikke noget svar!

Positiv holdning til auditions
I 1989 blev begrebet auditions stadig diskuteret heftigt. Der var
endnu ikke den store tradition for det i Danmark og tre skuespil
lere gav deres besyv med i medlemsbladet. Meningerne var
delte.

”Jeg synes, der er eksempler på skuespillere, som på grund af
overeksponering, travlhed og indimellem også griskhed går i
stå rent kunstnerisk og værst af alt bliver en belastning for den
historie, der burde være blevet løftet af deres medvirken. Et af
midlerne til at bryde den onde cirkel kunne for eksempel være
auditions. Man ville kunne opnå situationer, hvor rollebesætnin
gen blev behageligt overraskende,” mente Henrik Hartvig.
Niels Borksand støttede op:
”Jeg er tilhænger af auditions. Ikke bare om den bageste
række i koret eller balletten, men på langt flere roller, partier
eller hvad det nu kan være, i front. Audition under velordnede
forhold i en rolig, og så afslappet atmosfære det nu i øvrigt er
muligt. Fordi det kunne være en mulighed for at komme til at
vise sig, vise andre sider, andre muligheder af sit talent, komme
ud af indplacerede både og komme til at stille sig i et nyt lys.”
Judit Rothenborg understregede dog:
”Jeg personligt er ikke bange for auditions. Jeg er bange for
den behandling, jeg får. Jeg vil behandles ordentligt!”

Bombe under dansk film detoneret
I december 1982 var der en del nervøsitet i den danske filmbran
che over, hvorvidt man i det der dengang hed EF, var i gang med
en opførsel, der ville ødelægge den økonomiske støtte i dansk
film. Daværende formand Hans Rostrup var sammen med Erik
Balling afbildet foran Berlaymont-bygningen i Bruxelles, der
dengang var hovedkvarteret i det, der i dag hedder EU. Deres
ærinde var sammen med en mase andre europæiske filmfolk
at afvise, at de nationale filmstøttelove skulle tilpasses de
europæiske traktater om arbejdskraftens fri bevægelighed.
Erhvervslovgivning på EF-plan overfor national kulturstøtte. To
love der stødte mod hinanden. Erhvervslovgivning mod kultur
støtte.
Helt så galt gik det dog ikke sidenhen, da problemerne blev
løst. Fronten viste sig at ligge et helt andet sted. Blandt andet
mellem de store filmpenge i USA og kulturarven i Europa, hvor
man i de forskellige lande har fælles udfordringer, selv om man
støtter nationale film på vidt forskellige måder. Siden 1982 er
den nationale støtte til danske film, noget der ligner fordoblet i
realkroner, uden EU har blandet sig. Således blev artiklens rubrik
’EF-bureaukrati lægger bombe under dansk film’ med tiden
detoneret. Senere har dansk film endda nydt godt af diverse
EU-støtte – for eksempel MEDIA-programmet, der støtter hele
den europæiske filmindustri.
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Papirudgaven af
Medlemslisten
forsvinder

Indtil nu har Dansk Skuespillerforbund hvert år udgivet
en trykt medlemsliste i samarbejde med Speaker- og
Indlæserforeningen, Danske Scenografer, Teknisk
Landsforbund og Foreningen af Danske Dramaturger.
Men nu er det slut med medlemslisten på papir, har
bestyrelsen besluttet. Årsagen er først og fremmest,
at den er dyr at producere, og at omkostningerne kun
vil stige yderligere, fordi vores samarbejdspartnere
ikke længere vil være med. Men lige så vigtigt, så har
forbundet medlemmernes opbakning til beslutningen.
To ud af tre medlemmer svarede i en rundspørge enten,
at det ville være en god ide at droppe den trykte liste –
eller at de er fuldstændig ligeglade.
Medlemslisten på nettet bliver ved med at findes, så
husk at opdatere dine oplysningen via Skuespillerhånd
bogen.
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Sommerferien 2018
Nu er det igen blevet tid, hvis du vil sikre dig et af vores
dejlige huse i skolesommerferien.
Kig på vores hjemmeside og find det hus, du kunne
tænke dig. Udfyld ansøgningsskemaet så vi har det
senest 1. marts.
Husk, at jo flere mulige uger, du skriver på, jo større er
chancen.
Du kan forvente svar i begyndelsen af marts.
Hvis du vil booke et hus i andre perioder, kan du løbende
ansøge om det. På vores hjemmeside kan du altid se,
hvilke huse der er ledige.

Bankskifte giver dig
nye fordele
Dansk Skuespillerforbund skiftede 1. januar bank fra
Nordea til Lån & Spar, og det betyder, at du som medlem
kan få fingre i en række nye, attraktive banktilbud.
Med fem procent i rente på din lønkonto kan du for
eksempel få landets højeste indlånsrente, hvis du samler
hele din privatøkonomi i Lån og Spar. Banken tilbyder også
medlemmer af Dansk Skuespillerforbund fleksible boliglån
til meget konkurrencedygtige priser og billån på ekstra
gode betingelser. Og hvis du stadig er studerende kan du
for eksempel benytte dig af tilbuddet om at få en kasse
kredit på op til 50.000 kr. med kun fem procent i rente.
”Noget af det, vi har lagt vægt på i vores valg af ny
bank til forbundet er, er at Lån & Spar er en bundsolid
bank, der er ejet af over 50 organisationer og forbund,
blandt andre FTF, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks
Lærerforening. Det er betryggende,” siger formand Katja
Holm.
Du kan læse meget mere om alle dine nye muligheder på
www.lsb.dk/dsf.
/CK
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VIDEREUDDANNELSE

For professionelle scenekunstnere
Januar til marts 2018

B A D A CTI N G F O R P E R F O R M E R S

Vend publikums forventninger på hovedet
→ 27. - 28. januar
Målet med denne workshop er at bane vej for skuespillerens ægte spontanitet og udløse den dramatiske energi i enhver form for performance. David
Bernstein er en ung, nytænkende instruktør, der udfordrer og arbejder med
et nyt scenekunstnerisk sprog.

M A STE R C L A S S F O R S K U E S P I L L E R E

En masterclass baseret på Method- og Meisner-teknikker
→ 1. - 3. februar
Mesterlærer og skuespiller Kirk Baltz er en enestående underviser og kan
løfte skuespillerens arbejde til nye højder og dybder. Deltagerne vil arbejde
med improvisation, bevægelse, tekst og øvelser. Kirk har lige medvirket i
filmen Interior Night og kan snart ses i Deniz Erguven’s Kings.

M E TO D E W O R K S H O P M E D P E TR E A S Ø E

Metoder for iscenesættelse fra idé til forestilling
→ 26. - 28. februar
Med fokus på at skabe iscenesættelse uden manuskript som udgangspunkt
vil deltagerne arbejde med forskellige faser af et devised iscenesættelsesforløb. Målet er, at du som kunstner kan være entreprenant fra alle hjørner
af den kunstneriske proces.

D U B B I N G V E D C H R E STE N S P E G G E R S

Lær de grundlæggende teknikker i dubbing
→ 5. - 9. marts
Kurset giver et indblik i, hvad det vil sige at dubbe. Deltagerne stifter bekendtskab med de basale teknikker, man skal kende, når man lægger
stemme til blandt andet tegnefilm.

C A STI N G K U R S U S M E D A NJ A P H I L I P

Et kursus med den enkelte skuespiller som omdrejningspunkt
→ 12. - 14. marts
Tre intense dage med det mål, at alle mærker en større frihed og forståelse for at arbejde som skuespiller med film og tv. Deltagerne arbejder med
øvelser i, hvordan man som skuespiller formår at være sandfærdigt til stede
i arbejdet foran kamera.

K A R A KTE R U D V I K L I N G I F I L M S K U E S P I L

Få redskaber til at skabe tredimensionelle karakterer på film
→ 12. - 15. marts
Kursets fokus ligger i karakterarbejde, hvor deltagerne lærer at fortolke og
betjene dramatiske tekster. Deltagerne får bl.a. redskaber til at skabe tredimensionelle karakterer og sætte dem i forbindelse med den dramatiske
udvikling. Underviser: Emma Balcázar.

K U R S E R O G W O R K S H O P S 2018
S E M E R E P Å W W W .D D S K S . D K

D E N DAN S KE
S C E N E KU N ST
S KO LE

E F TE R

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

MAGASINET SCENELIV

#01 2018 

Retsagen

§agen
kort

7

mellem Caspar Phillipson og London Toast Theatre
19. december blev der
med Østre Landsrets
afgørelse sat et
endeligt punktum i
sagen mellem London
Toast Theatre og
Caspar Phillipson.

Af advokat og
vicesekretariatschef
Kim Hansen

Landsretten nåede,
ligesom byretten, frem
til, at Caspar Phillipson var erstatningsansvarlig over for teatret,
og dømte ham til at betale rundt regnet 111.000 kr. plus renter.
Kort fortalt handlede sagen om, hvorvidt Caspar Phillipson
var syg – og dermed havde det, man kalder lovligt forfald – i for
hold til sit arbejde på Crazy Christmas Cabaret hos London Toast
Theatre. Det særlige i sagen var, at han under sin sygemelding
arbejdede på en amerikansk filmproduktion i Frankrig.
Landsretten fandt det trods lægeerklæringer ikke bevist, at
Caspar Phillipson var syg. Det er dog fortsat forbundets overbe
visning, at Caspar Phillipson ikke alene var syg, men at han også
under sin sygemelding agerede helt i overensstemmelse med
sin læges og psykoterapeuts anbefalinger og i overensstem
melse med retspraksis.

En kort gennemgang af sagen
Caspar Phillipson fik i oktober 2015 – under sin ansættelse hos
London Toast Theatre – tilbudt rollen som John F. Kennedy i
Hollywood-filmen ’Jackie’. Hans deltagelse ville kræve, at han
skulle have fri fra fire forestillinger i løbet af december måned.
Han spurgte derfor teatret, om det var muligt, og så blev der
indledt en dialog mellem teatret og filmproducenten om,
hvordan det bedst kunne lade sig gøre. Teatret ville blandt andet
blive kompenseret økonomisk, så udgifterne til ikke mindst en
dubleant blev dækket.
I den følgende periode udspandt der sig dog et længere for
løb med modsatrettede meldinger – i samtaler, sms’er og mails
– fra London Toast Theatres ledelse, Søren Hall og Vivienne
McKee.
Det kulminerede med, at teatret 15. november meddelte
Caspar Phillipson, at det ikke havde været muligt at finde en
passende erstatning for ham, og at han derfor alligevel ikke
kunne få fri til optagelserne.
På det tidspunkt var Caspar Phillipson på grund af oplevelser
med teatrets ledelse så psykisk nedbrudt, at hans læge syge
meldte ham fra 17. november og ansættelsesperioden ud. Caspar
indledte dernæst et intenst forløb hos en psykoterapeut for at
blive rask.
Som det også senere kom frem i retten, mente både læge
og psykoterapeut, at det ville være godt for ham at arbejde for

andre arbejdsgivere, end London Toast Theatre – som en del af
den terapeutiske proces. Caspar fulgte deres råd, da han valgte
at deltage i filmoptagelserne i Frankrig i december.
Det fik imidlertid London Toast Theatre til at tilbageholde
Caspar Phillipsons løn, fordi de ikke troede på, at han var syg.
Teatret varslede desuden et krav på mere end 200.000 kr. som
erstatning for en aflyst forestilling og engagementet af en
dubleant.
Dansk Skuespillerforbund krævede omvendt på vegne af
Caspar Phillipson den løn i sygemeldingsperioden, som han efter
sin kontrakt var berettiget til. Desuden forsøgte vi ihærdigt at
finde en mindelig løsning, som begge parter kunne acceptere.
Men London Toast Theatre rokkede sig ikke og stævnede i april
2016 Caspar Phillipson ved Københavns Byret. Også under byret
tens behandling af sagen afviste London Toast Theatre katego
risk at finde en mindelig løsning, og byretten nåede frem til, at
Caspar Phillipson var erstatningsansvarlig som følge af sagen.
Efter grundige overvejelser valgte Caspar Phillipson og Dansk
Skuespillerforbund at anke sagen til landsretten, men Landsret
ten nåede som sagt, ligesom byretten, frem til, at det – henset
til forløbet i sagen – ikke var bevist, at Caspar Phillipson var syg.
Dermed er Caspar Phillipson ifølge retten erstatningsansvarlig
over for teatret og skal nu betale ca. 111.000 kr. plus renter.
Det er efter Dansk Skuespillerforbunds opfattelse over
raskende, at Landsretten kom frem til, at Caspar Phillipson ikke
havde dokumenteret, at han var syg. Faktum er, at hans læge
udarbejdede ikke mindre end tre lægeerklæringer i løbet af
sygemeldingsperioden, og både lægen og psykoterapeuten for
klarede i retten detaljeret om, hvordan Caspars helbredsmæs
sige tilstand var, da han blev sygemeldt fra teatret og i ugerne
efter. De forklarede også, hvorfor han efter deres vurdering ikke
kunne arbejde på teatret, men godt kunne påtage sig andet
arbejde.
Det er generelt anerkendt, at man som lønmodtager godt
kan være sygemeldt fra én arbejdsgiver og samtidig arbejde for
en anden. Det er noget, der er adskillige eksempler på fra rets
praksis, især når der er tale om sygdom begrundet i det psykiske
arbejdsmiljø.
London Toast Theatre har fra starten forsøgt at fortælle
historien om en skuespiller, der brød sin kontrakt, fordi han fik
et bedre tilbud. Dansk Skuespillerforbund mener, at sagen hand
lede om noget helt andet, nemlig at det til enhver tid bør være
læger, der vurderer om en ansat er syg eller ej, og forbundet vil
i sådanne sammenhænge naturligvis altid stå bag medlem
merne.
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Hvad vil politikerne med
kulturen i 2018?
Britt Bager, kulturordfører for Venstre:

Alle børn skal have
kulturoplevelser
Dansk kulturliv står
over for omfattende
politiske reformer i de
kommende år. Alene i
2018 skal eksempelvis
et nyt medieforlig og
en ny aftale for dansk
film på plads. Men
hvordan går landets
tre største partier
til denne opgave,
og hvilke aftryk
ønsker de at sætte
på dansk kunst- og
kulturliv, herunder
scenekunsten, i det
nye år? Sceneliv har
sat tre kulturordførere
stævne til en snak om,
hvordan de vil forandre
dansk kulturliv i 2018.
Mere dansk indhold
og børn og unge
er på politikernes
dagsorden.
Af Michael Müller

Hvad bliver Venstres største fingeraftryk på dansk
kulturliv i 2018?
”En af de ting, som jeg vil arbejde for, når vi taler
hele det danske kulturlandskab, er, at alle børn,
uanset hvilket hjem eller miljø de kommer fra, skal
have kulturoplevelser og i kontakt med kulturlivet.
Vi har allerede nogle gode skoletjenester, og flere
kulturinstitutioner har taget formidlingsopgaven
til børn og unge på sig, men det skal vi blive endnu
bedre til. Derfor mener jeg, at vi fra politisk hold i
højere grad skal belønne kulturinstitutioner, herun
der teatre, der tager denne opgave på sig.”
Så kulturen skal i højere grad trækkes ned i børnehøjde?
”Ja, her kunne det være, at eksempelvis et
teater skulle forme en forestilling, man kunne
turnere rundt i landet med. Institutionerne skal i
højere grad afsøge, hvilke muligheder de har for at
komme i kontakt med vores børn fra vuggestuen til
gymnasiet.
De har en kæmpe opgave i at formidle kulturen
til alle, også dem, der ikke opsøger den. Jeg benytter
mange kulturelle tilbud til min søn på tre år, men
sådan er det jo ikke i alle hjem.”
Vi taler ofte om, at sundhed og velfærd betyder
mest. Hvilken betydning mener du, at kulturen bør
spille i samfundet?
”Jeg synes absolut, at kulturen har en kæmpe
rolle at spille i det danske samfund. Både for de
nye danskere, der kommer til landet, men også
for vores sammenhængskraft som folk. Når det er
sagt, synes jeg ikke, at det er tabubelagt at sige,
at sundhed er vigtigere end vores kulturinstitutio
ner. Da jeg var studerende, gik jeg ned og hentede
min medicin, før jeg købte mig en biografbillet.
Det betyder ikke, at kulturen ikke spiller en enorm
vigtig rolle, men det er jo ikke kulturen, der afgør en
valgkamp. Vi kan stadigvæk sige, at kultur er meget
vigtigt.”
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Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokratiet:

Vi skal af med den
kulturelle ulighed

Kunne I politikere have større ambitioner for dansk kulturliv?
”Vi som politikere har en kæmpe opgave i at sige, hvad
kultur også er. Jeg er valgt i det mørkeste Jylland, hvor man
prøver at negligere kulturen. For dem betyder Det Kongelige
Teater ikke noget, Nationalmuseet, ballet og opera – ting,
som de ikke har i deres nærmiljø. Men når jeg så siger til dem,
at hvad nu hvis vi lukker kulturhuset, biblioteket, det lokale
egnsteatre, det lokale museum, så får piben en anden lyd.
Ofte forbinder vi kultur med det elitære frem for det nære.”
Får de danske teatre for meget offentlig støtte i dag?
”Det ved jeg ikke. Der er garanteret nogle teatre, der får
for meget, men også nogle, der får for lidt. Det er ikke en
hemmelighed, at vi skal kigge på teatrenes økonomi, og her er
jeg ret sikker på, at vi kommer til at se en omfordeling af den
offentlige støtte.”
Hvorfor skal vi overhovedet støtte kulturen?
”Jeg mener, at vi skal støtte kulturlivet. Hvis vi fjerner al
den kultur, der ikke selv kan stå, så får vi et kedeligere Dan
mark og nogle mere uoplyste borgere. Jeg tror, at kulturen gør
meget for vores dannelse, oplysning og udviklingen af vores
kreative og sociale kompetencer. Her kan kulturen noget, som
eksempelvis folkeskolen ikke er i stand til i forhold til dens
nuværende struktur.”
Vi lever i en global verden. Hvor vigtigt er det, at der fortsat
bliver produceret og støttet dansk kulturelt indhold?
”Det er af afgørende betydning. Jeg mener, at kultur sprin
ger så meget ud af vores danske dna, og den udtrykker, hvem
vi er som folk. Det er fint, at man låner forestillinger og udstil
linger på tværs af lande, men for mig er den danske kulturarv
og samtidskunsten det vigtigste.”
Hvis du kigger et år frem. Hvad ser du så gerne forandret i
dansk kulturliv?
”Jeg ser gerne, at vi med de reformer, vi skal igennem på de
forskellige områder, skeler mere til, hvor meget kommunerne
bidrager økonomisk, fordi kulturen skal også ramme lokalt.
Dernæst skal vi blive bedre til at formidle kulturen til vores
børn. Vi skal ud i alle samfundslag.”

Hvad bliver Socialdemokratiets
største fingeraftryk på dansk
kulturliv i 2018?
”Jeg er utroligt optaget af at
sikre, at vi kommer den kultu
relle ulighed til livs. Vi er et rigt
land, vi støtter kunst og kultur
med mange offentlige kroner,
men vi har stadigvæk en stor
del af befolkningen, der slet
ikke eller i begrænset omfang
benytter sig af kulturtilbudde
ne. Her er det en hovedopgave
for Socialdemokratiet at prøve
at bryde denne negative arv,
når det gælder adgang til kunst
og kultur. En væsentlig del af
den indsats handler om, at
flere børn og unge får adgang
til kulturen og bruger den. Det
er jo der, det starter.”
Hvad skal der konkret til i forhold til at få kulturen ud til børn
og unge?
”Der er to ting. Det ene
handler om at presse på for
at sikre, at flere børn og unge
stifter bekendtskab med kunst
og kultur i skolen. Kulturen skal
simpelthen spille en større rolle
i skolen. Børnene skal opleve
kulturen inden for scenekunst
og musik, men børnene skal
samtidig selv have mulighed
for at udtrykke sig selv kreativt
i forhold til drama, musik og
billedkunst. Det andet handler
om, at vi skal have fokus på
børn og unge, når vi laver
aftaler med de statsstøttede
kulturinstitutioner om, hvordan
de når ud til de her målgrupper.
Jeg synes generelt, at vi er for
dårlige til at bruge de gode er
faringer og få dem implemen
teret til andre institutioner.”
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Vi taler ofte om, at sundhed og velfærd betyder mest. Hvilken
betydning mener du, at kulturen bør spille i samfundet?
”Kulturpolitik og kunst er en grundpille i det danske sam
fund. De fleste mennesker bruger jo kulturen i deres daglig
dag: Det de ser i fjernsynet, hører i radioen, læser i avisen, de
film, de ser og de bøger de læser. Hvis vi ikke havde en aktiv
kulturpolitik, og vi ikke brugte 24 mia. kr. om året på kultur, så
kan jeg love dig for, at mange danskere ville føle, at de levede
en trist tilværelse.”
Kulturen bliver jo ofte fremstillet som det ekstra lag flødeskum?
”Ja, men for mig er kultur rugbrød, ikke flødeskum. Hvis
kulturen ikke var der, ville den blive opfundet. Den spiller en
stor rolle i vores dannelse som mennesker og vores måde
at forstå os selv på. Når vi ser film, læser bøger eller ser et
teaterstykke, så begynder vi at reflektere over os selv og vores
samfund.”
Får de danske teatre for meget offentlig støtte i dag?
”Jeg synes som helhed ikke, at man kan være utilfreds med
det udbud, vi har af scenekunst i dag. Det, at vi har en stor
nationalscene, fire landsdelsscener, storbyteatre og mere end
30 egnsteatre, vidner om, at udbuddet i sin helhed ser godt
ud, også kvalitetsmæssigt. Jeg har selvfølgelig forståelse for,
at de enkelte teatre ville ønske de havde lidt flere ressourcer,
men jeg klager ikke.”
Skal man stadig støtte kulturinstitutionerne på den måde, som
man gør i dag?
”Vi kommer til at diskutere, hvordan museerne og teatrene
skal finansieres. Her mener vi socialdemokrater, at finansierin
gen skal sikre en høj kvalitet, at der er tilbud over hele landet
og at man når nye publikumsgrupper. Dette er grundlæggende
for os.”
Skal teatrene tænke mere kommercielt?
”Ikke nødvendigvis kommercielt. Teatrene skal både give
plads til det smalle og det brede, det tror jeg også, at dansker
ne forventer, men det handler om måden, man formidler på.”
Vi lever i en global verden. Hvor vigtigt er det, at der fortsat
bliver produceret og støttet dansk kulturelt indhold?
”Det er helt afgørende. Hvis vi ønsker at holde fast i vores
egen nation og kulturhistorie, sikre, at vores egen kunst kan
udleves, så er det afgørende, at den kan finansieres. Her er
en af udfordringerne, at flere globale mediegiganter som
Netflix og HBO hiver mange penge ud af Danmark. De bidrager
simpelthen ikke til den danske indholdsproduktion, så det er
ekstremt vigtigt, at vi skal have penge til at producere dansk
indhold, fordi det er udgangspunktet for, at vi kan have den
mangfoldighed, vi har i dansk kunst- og kulturliv.”
Hvis du kigger et år frem. Hvad ser du så gerne forandret i
dansk kulturliv?
”Noget af det vigtigste i 2018 bliver en ny medieaftale,
som kommer til at påvirke hele kulturlandskabet. Her håber
jeg, at vi stadig har en public service-institution som DR, der
har kræfter til at styrke formidlingen af kunst og kultur. For
mig at se er dette en kerneopgave, som DR skal blive bedre til.
Samtidig håber jeg, at det kan lykkes at få skabt nogle stær
kere spilover-effekter, hvor endnu flere kulturinstitutioner gør
mere for at tiltrække den sidste tredjedel af danskerne, der
ikke benytter kulturen samt en stærkere indsats over for børn
og unge.”

Alex Ahrendtsen, kulturordfører for Dansk Folkeparti:

Kulturen skal omfavne
danskerne
Hvad bliver Dansk Folkepartis største fingeraftryk på dansk
kulturliv i 2018?
”For os er det vigtigt, at vi får et kulturliv, der støtter op om
den nationale ramme og det folkelige fællesskab, der tager
afsæt i sprog, kunst og kultur. Det er vores ledetråd, og sådan
har det altid været for os.”
Mere nationalt. Hvad vil det konkret betyde?
”Hvis vi kigger på medieforhandlingerne, så er producenterne
af film stærkt pressede af højere produktionsomkostninger og
lavere indtægter. Samtidig er de presset af udlandet, hvorfra der
kommer flere og flere tjenester og serier. Vi skal have sikret, at
de danske producenter stadigvæk har ordentlige vilkår til at pro
ducere dansk indhold. Det samme gælder for scenekunsten. Vi
kan se, at de teatre, der virkelig har fremgang, er egnsteatrene,
og det er jo meget interessant, da de får langt færre tilskuds
kroner, men egnsteatrene giver åbenbart publikum noget, som
de gerne vil have. Her taler vi jo især om den lokale vinkel. Det
er meget interessant, at i en så global tid, som vi lever i, kan
egnsteatrene trække fulde huse og få fremgang.”
Bør kulturen spille en mere fremtrædende rolle i vores samfund?
”Fakta er, at vi i Danmark anser kulturen for vigtig, og derfor
bruger vi mange penge på at understøtte kunst og kultur,
nationalt og kommunalt. Samtidig er det vigtigt, at borgerne
selv er med til at finansiere kulturen, så den ikke lukker sig, da
modspillet i mødet med publikum er vigtigt. Når det er sagt, er
det sjældent, at kunst og kultur skaber forandring i vores sam
fund. Det sker meget sjældent, og det kræver en særlig begavet
eller modig kunstner. Men kulturen behøver heller ikke at rykke
på nogle ting, den må godt være flødeskum og underholdning,
det er op til den enkelte at vurdere.”
Hvorfor skal vi overhovedet støtte kulturen?
”Først og fremmest af hensyn til den danske kulturarv. Hvis
vi ikke afsatte penge af til klassisk musik og symfoniorkestrene,
var der næppe et orkester tilbage, måske et enkelt i København.
Kunsten og kulturen i Danmark kan ikke stå alene uden en form
for kommunal og statslig medfinansiering. Hvis vi fjerner den, er
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der meget lidt tilbage. Derudover
kan kunsten understøtte det
danske folk og vores sprog. Det
behøver ikke at være hovedformå
let, men for os er det vigtigt, at
vi har danske film om danskere,
der er på dansk. Det er vigtigt for
os, at vi har teatre, der værner
om vores skuespiltradition. Det
er vigtigt, at vi har museer, der
beskæftiger sig med den danske
historie. Vi læser kulturen ind i en
national ramme.”
Får de danske teatre for meget
offentlig støtte i dag?
”Det er svært at vurdere. Jeg
kan se, at egnsteatrene får færre
penge end de store teatre, men
har fremgang. Andre teatre får
mange penge, men kæmper med
at trække publikum til. Derfor
kommer vi også til at se på, om
støttesystemet er indrettet rig
tigt. Det kan betyde en omforde
ling af midlerne.”
Hvad med kulturinstitutionerne – skal de selv mere på banen?
”De seneste 5-10 år er der sket en positiv udvikling, hvor
institutionerne har omfavnet publikum med kærlighed, og dét
er nok det afgørende, at institutionerne tager publikum alvor
ligt, udfordrer dem, men de skal gøre det i kærlighed til dem.
Jeg ønsker faktisk at bygge bro mellem kunstnerne og det
danske folk, borgerne, hvor der i mange år har været en kløft,
især i hovedstaden, hvor man nogle gange har oplevet en lidt
vrængende attitude over for danskerne. Men jeg begynder at
fornemme en forsoning mellem kulturen og danskerne. Man
kan sagtens udfordre, bare det sker i kærlighed.”
Hvis du kigger et år frem. Hvad ser du så gerne forandret i
dansk kulturliv?
”Jeg håber, at kulturlivet i endnu højere grad end i dag
omfavner danskerne mere end hidtil, tager livtag med vores
kulturhistorie, genfortolker den gamle og sætter den ind i en
ny ramme og svejser os sammen som folk.”

Lejlighed udlejes
2v på Frederiksberg C fremlejes
(umøbleret).
7500 kr. pr/mdr i minimum 1 år.
Kontakt: patriciaschumann@me.com

Legat efter afdøde
skuespiller Irma Larné
Skuespiller Irma Larné blev indmeldt i Dansk Skuespil
lerforbund i 1946 og startede sin karriere under Anden
Verdenskrig ved Kasino Teatret i Aarhus.
Hun spillede på et hav af scener, medvirkede i både Arne
Weel-turneen, turneer hos Harald Stabehl, Røde Kro
Teater og i en del revyer. I 1980’erne trak hun sig tilbage
fra skuespillerlivet og bosatte sig i Silkeborg, hvor hun
dannede en lille teatertrup.
Umiddelbart inden sin død i november 2009, indstiftede
Irma Larné et legat, som skal udbetales på hendes fød
selsdag 21. marts.
Legatet er indstiftet til skuespillere over 50 år, der fortsat
arbejder som skuespillere og ikke er gået på pension, men
har behov for økonomisk støtte.

Der uddeles 4 portioner á 25.000 kr.
Ansøgningerne behandles af et legatudvalg bestående af
formand og næstformand for Dansk Skuespillerforbund,
samt advokat Steen P. Husbjerg.
Ansøgningen skal sendes til: ha@skuespillerforbundet.dk
senest mandag 26. februar 2018 kl. 12.00
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Den eneste teaterskole i

Arktis
Grønlands Nationalteater
og Teaterskole ligger i
Nuuks industrikvarter
med tømrerværksteder og
automekanikere som naboer.
Forholdene er små, men
drømmene og ambitionerne
store, når teatret blander
traditionelle grønlandske
værdier med moderne teater og
drømmer om et endnu stærkere
samarbejde med resten af
Arktis.
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Af Aminnguaq Dahl Petrussen
I Nuuks industrikvarter, Industrivejen, blandt autoværksteder,
tømrerværksteder, taxacentraler og busgaragen, i det kvarter,
hvor man skal sørge for at gå forsigtigt, fordi bilerne kører lidt
for ubekymret, dér ligger en lille perle. Nunatta Isiginnaartitsi
sarfia, Grønlands Nationalteater, som også huser Teaterskolen,
Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia.
Man træder ind fra en sidevej, der ligner alle værkstedernes
parkeringspladser, men man aner alligevel, at man træder ind
i anden verden. Her er hverken store træplanker eller bilskrot
udenfor.
Når man går ind i selve bygningen, kommer man ind i en
foyer, som ligner foyeren i ethvert lille teater. Med caféborde,
hyggelig belysning og den karakteristiske grålige, mørke væg,
der er spækket med tidernes teaterplakater.
Jeg skal besøge teaterchef Susanne Andreassen. Hun har
kontor ovenpå. Og udsigt til parkeringspladsen.
”Grønland har jo ikke en lang teatertradition,” indleder jeg mit
interview.
”Det skal man passe på med at sige,” svarer hun prompte.
”Tænk på tromme- og maskedans, og de store digtere og
komponister, der lavede teater i det tidlige seminarieliv. Tænk på
den lange mundtlige fortælletradition. Der er skam teatertradi
tion her i landet,” siger Susanne Andreassen.

Det begyndte med Tuukkaq Teatret
Grønlands Nationalscene og Teaterskole er to enheder, man
ikke kan skille ad. Hvis man vil skrive om det ene, må man også
nævne det andet.
Tilbage i 1992 blev der holdt et teaterseminar, hvorefter
tanken om nationalteatret og teaterloven for alvor blev til. I
2010 blev teaterloven vedtaget, og året efter blev national
teatret oprettet med Svenn B. Syrin som teaterchef. I 2011 blev
teaterloven indført, og året efter blev selve uddannelsen til,
med Makka Kleist som teaterskoleleder.
Men i virkeligheden skal vi endnu længere tilbage i tiden for
at finde grundlaget til teaterskolen, nationalteatret og teater
loven.
Tuukkaq Teatret blev grundlagt i 1975, af Reidar Nilsson, i
Danmark. Man kan kalde teatret for et eksperiment til uddan
nelse af grønlandske skuespillere og opførelse af forestillinger.
Tuukkaq Teatret var en statsanerkendt teateruddannelse, og
dets kendetegn var videreførelse af maskedansen, Uaajeerneq.
Men desværre måtte Tuukkaq Teater lukke i 1994.

Mere samarbejde med stammefrænderne

Foto: Grønlands Nationalteater.

Jeg møder et af de mennesker, der nåede at blive uddannet fra
Tuukkaq Teatret i Nationalteatrets underetage. En høj, slank
og smuk skikkelse. Helt klædt i sort: sort, fin cardigan og sorte,
skinnende læderbukser.
Varste Mikaelsen Mathæussen har sit kontor lige ved foyeren
og er i dag leder af skuespilleruddannelsen, der har i alt fire
elever.
”I Teaterskolen kører undervisningen på to sprog, grønlandsk
og engelsk. Det er fordi, en af vores målsætninger er, at vi også
skal have elever fra de andre arktiske egne. Vi er den eneste
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teaterskole i Arktis. I Iqaluit (Hovedstaden i den arktiske del af
Canada, Nunavut, red.) er de ved at skabe et forum, et fælleshus
for mangfoldige kunstnere, her i blandt skuespillere. Dermed
kan kontakten til naggueqativut (”vores frænder”, red.) blive
større. Vi samarbejder i dag med et par gæstelærere, der også
er fra arktiske egne. Men det samarbejde burde være større. Det
skal være større, det er vores store ønske. For vi er jo stamme
frænder og har en masse til fælles,” fortæller hun.

Da søskendeparret fandt solen
En af Teaterskolens værdier er at videreføre de grundlæggende
kulturelle værdier i Grønland, Maskedansen og Trommedansen, i
undervisningen og i forestillingerne. Det samme gælder Sangen,
Sagn og Myter og ikke mindst Grønlands forhistorie.
”Alle de værdier blandet sammen med moderne teater
fungerer rigtig godt,” siger Varste.
Jeg nikker genkendende. Det oplevede vi, der elsker at gå i
teater, sidst til forestillingen ’Juulimaaq, nannullu anersaava’
– ’Julemanden og isbjørnens sjæl’. Fortællingen om et søskende
par, der leder efter solen.
Jeg tog mine to drenge og deres to fætre i teatret, da den fine
lille forestilling ’Juulimaaq’ skulle vises. Fire drenge der knapt nok
kunne sidde stille. Den dag duede billetscanneren ikke, så vi blev
samlet ved døren ind til scenen og mindet om, at vi skulle slukke
vores mobiler. Uden at billetterne blev tjekket blev vi lukket ind i
et huleagtigt helt sort rum. Minimalistisk i udtryk og i størrelse.
Det er så Nationalscenen. Ikke Det Kongelige Teater, men med sit
beskedne og alligevel også mystiske udtryk, en scene, der formåede at give os den oplevelse, som jeg så mange gange har følt,
når jeg har set teater. Hvor man grinte og var lidt angst gennem
forestillingen og græd lidt til sidst. Det er Teateroplevelsen. På
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drengene kunne jeg se, at de forstod Teateroplevelsen. Jeg og min
yngste græd lidt, da søskendeparret fandt solen.

Logistisk, økonomisk og vejrligt puslespil
Nationalteatret laver tre-fem forestillinger om året inklusiv
teaterelevernes afgangsforestilling og har pligt til at forestillin
gerne rejser på turné på kysten.
Det er altid lidt at et puslespil, logistisk og økonomisk. Men
også vejret, der tit giver forsinkelser af flyvninger og forestil
linger, spiller en stor rolle i Grønland. Uanset om man rejser med
båd, skib eller fly, skal man regne med forsinkelser. Nogle gange
bare et par timers forsinkelse, andre gange flere dages. Det er
også helt almindeligt at strande i én by, hvor man burde være i
en anden med forestillingen. Så selvom teatret bestræber sig
på at nå alle destinationer og på at vise teater til så mange som
overhovedet muligt, hænder det, at man må aflyse.
Teatret og uddannelsen har deres helt egen plads i finanslo
ven, hvor de siden etableringen har fået omkring 10-13 mio.kr.
om året. Men med en husleje på ca. 2 mio. kr. om året, er teatret
og uddannelsen stadig afhængig af fondsmidler. Som Susanne
siger: ”vi laver hele tiden ansøgninger til fonde.”
Der er ingen dramatur ansat i teatret, og alle skuespillere,
instruktører og andre der er tilknyttet en forestilling, er ansat på
freelancebasis.

Ønsker sig 3-årig uddannelse
Teaterskolen tilbyder en toårig skuespilleruddannelse. Foruden
de obligatoriske fag, som de fleste skuespilleruddannelser
i verden har, bliver eleverne grundigt undervist i grønlandsk
sproghistorie, kulturhistorie og fortælletradition.

I forestillingen ’Anguitivik’ (Den Rigtige Mand) bliver den moderne, grønlandske mand hudløst portrætteret. Forestillingen kommer til Danmark i 2018. Foto: Nunatta Isiginnaartitsarfia.
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”Stanislawskij-metoden, Grotowskij-metoden, Shakespeare,
klovneri og sang er nogle af de ting, eleverne gennemgår under
uddannelsen. Men også noget personlig udvikling og drama
turgi,” siger Varste Mikaelsen Mathæussen.
Varste og Susanne er dog enige om, at en toårig skuespiller
uddannelse ikke er nok.
”Vi stræber efter, at uddannelsen bliver en treårig bache
loruddannelse. På den måde kan vi sikre, at de skuespillere,
vi uddanner, står med en færdig uddannelse på internationalt
niveau.”
I skrivende stund, søger Teaterskolen efter nye elever, der
kan starte uddannelsen i 2018. Under uddannelsen bliver der
ikke givet karakterer til eleverne, men der er individuelle sam
taler hvert halve år. Efter det første år laver eleverne en slags
midtvejsforrestilling, og efter de to år opfører de afgangsfore
stillingen, som bliver vurderet efter selve forestillingen.
”Derfor er det også vigtigt, at eleverne deltager engageret
i den daglige undervisning. De skal have selvdisciplin. Og vi
opfordrer eleverne til ikke at have fritidsjobs ved siden af, da de
simpelthen ikke vil kunne følge med i uddannelsen,” siger Varste
Mikaelsen Mathæussen.

Fra forestillingen ’Juulimaaq, nannullu anersaava’ (Julemanden og isbjørnens sjæl).
Foto: Nunatta Isiginnaartitsarfia.

Grønlandske job

Hvem er vi?

Eleverne bliver undervist af forskellige gæstelærere fra både
Grønland og udlandet.
”Vi får mange henvendelser fra fagfolk fra udlandet, der
ønsker at kommer herop og undervise, og selv om vi allerede
har mere eller mindre faste gæstelærere, forsøger vi at tænke
i nye baner, når muligheden viser sig,” siger Varste Mikaelsen
Mathæussen.
Hun og Susanne Andreassen lægger dog begge meget vægt
på at bruge grønlandske skuespillere i både forestillinger og
undervisning.
”Der bliver uddannet flere og flere skuespillere, men også
andre der har med teater at gøre. Miljøet er i hurtig udvikling, og
vi vil mere end gerne skabe job til disse personer. Det er blandt
andet også derfor, vi er her,” understreger Susanne Andreassen.
Udover gæsteskuespillere og gæstelærere samarbejder tea
tret med kulturhusene Katuaq i Nuuk, samt Taseralik i Sisimiut.
Taseralik køber forestillinger, og Katuaq og Teaterskolen har en
samarbejdsaftale, der betyder, at hver gang der er en forestilling
i Katuaq, har skuespillereleverne gratis adgang. På den måde,
udvikles elevernes evne til at vurdere forestillingerne ud fra den
viden, de får under uddannelsen.

Grønland har en lang tradition med amatørteater, og det er en
tradition, som Nationalteatret understøtter.
”Heroppe plejer man at sige, at ’alle med respekt for sig selv,
kan spille guitar’, og det er lidt af det samme med skuespil. Folk
er utroligt kreative. Vi skal ikke underkende amatør-teater-bran
chen, som er udbredt her i landet. Som institution kan vi give
erfaringer og viden videre til dem, der udøver det og dermed
også stille større krav til dem. Derfor er det planen, at vi laver en
amatørteater-festival til næste år,” siger Susanne Andreassen.
Grønland er i gang med at definere sig selv som en selvstæn
dig nation. Politisk er der ingen vej udenom, målet er selvstæn
dighed. Og den tendens følger Nationalteatret og Teaterskolen i
Grønland. Spørgsmålet ”Hvem er vi?” dukker tit op.
”Vi er ved at definere os selv. Kulturarven er stærk og kan
ikke defineres i kroner og ører. Men hvert år er vi spændt på, om
vi stadig indgår i finansloven eller ej. Der er dog milde politiske
vinde, der viser vej. Ingen skal dog være i tvivl om vores egne
ønsker. Vi ønsker et nyt teaterhus, som vi selv ejer. Og vi ønsker
at samarbejde både lokalt, men også udenfor landet. Om 10 år
befinder teatret sig stadig i Nuuk, men måske med små satellit
ter rundt omkring på kysten,” spår hun.

Lyset, Havet, Sandet og...

Betty Nansens Huse i Skagen
Er du skuespiller og medlem af Dansk Skuespillerforbund har du mulighed for at søge
om ophold i Betty Nansens Hus og/eller anneks for perioden maj til september.
Ansøgningsfrist: senest den 28. februar.

Bestyrelsen for Ida Løfbergs Fond
vil i marts måned tage stilling til
fordeling af husene, og svar vil blive
meddelt inden 1. april.

Store Hus kr. 4.500 pr. uge
Anneks
kr. 2.300 pr. uge
Lejebeløbene er inkl. slutrengøring.
Forbrug af el afregnes efter måler.
Husene udlejes fortrinsvis for 2 uger.

Ansøgning til:
Betty Nansens Huse i Skagen,
c/o Mariann Aakerlund
Kirstineparken 29, 2970 Hørsholm
Eller mail: aakerlund@privat.dk

Betty Nansens Hus og Anneks udlejes efter fundatsen for ejeren Ida Løfbergs Fond til sceniske kunstnere. Uden for sommer-månederne kan udlejning
til personer med anden tilknytning til dansk teater også finde sted. Kontakt Mariann Aakerlund, 23378472 efter kl. 17 eller på e-mail aakerlund@privat.dk
Priserne er da kr. 3.500 for det Store Hus og kr. 1.900 for Annekset.
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på din

lønkonto

Stærke fællesskaber
– også til din fordel

Som medlem af Dansk Skuespillerforbund er du også en del af
Lån & Spar. Vi er nemlig en bank for fællesskaber. En solid bank
fra 1880, drevet af mennesker til mennesker. I dag ejet af Dansk
Skuespillerforbund og dig – og mere end 45 andre organisationer.
5 % er Danmarks højeste rente
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele. Som bl.a. 5 % i rente
på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste
rente og noget ingen andre banker kan matche.
For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

VIL DU HAVE

5%

PÅ LØNKONTOEN
Ring: 3378 1994
– eller gå på
lsb.dk/dsf
og book møde

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto

Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din
økonomi kreditvurderes ud fra).
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.
De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.
Der er 0 % på resten.
Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. november 2017.
Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.
Lån & Spar har samarbejdet med
Dansk Skuespillerforbund siden 2017.
Det får vi alle sammen mere ud af...

Foto: Aarhus Teater.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Du er medlem af Dansk Skuespillerforbund og har afsluttet
din uddannelse.

DSF_180103_5%-A_170x270.indd 1

02/01/2018 14.11
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En paryk og en
rammende dialekt er
ikke nok til at lave en
god parodi. Sceneliv
har interviewet tre
af vores fremmeste
parodimestre for at
finde ud af, hvordan
de arbejder.
Af Jacob Wendt Jensen.

Uden charme
og varme er det

voksenmobning
Henrik Lykkegaard som Trump i Cirkusrevyen 2017.
Foto: Henrik Petit.
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Michael Eigtved. Foto: Martin Sørensen.

Gennem tiderne har parodien både været elsket og udskældt.
Den driver ud og ind af moden i underholdningsbilledet. Michael
Eigtved, lektor i teater og performancestudier, har et bud på
hvorfor:
”Som udtryk balancerer en parodi hele tiden mellem at være
nogle billige point, hvor man nasser på den, man parodierer, så
han eller hun i virkeligheden bliver den, der trækker læsset. Og
på den anden side kan der være noget af virkelig værdi at hente,
men det kræver et godt materiale. Det er et tveægget sværd at
kaste sig ud i en parodi,” vurderer lektoren.
Parodien hører historisk sammen med karikaturen og hører
således til gennembruddet for det moderne, fordi begge discipli
ner kræver, at publikum har et kendskab til en offentlig figur.
”Det begyndte i sin tid med, at Søren Kierkegaard blev
karikeret i det satiriske blad ’Corsaren’ ligesom for eksempel
Frederik 7. bliver offer for en sketch på scenen i slutningen af
1800-tallet, der handler om rytterstatuen på Frederiksborg
Slotsplads. På den led er parodien som genre knyttet til celebri
ty-kulturen, for der er kun noget at parodiere, hvis publikum er
bekendt med den person, der parodieres. De skal kende selv små
karaktertræk.”

Sprækkerne i det offentlige image
I dag har de fleste revyer med respekt for sig selv mindst en
parodi med hvert år, mens man for eksempel i 1950’erne var
mere interesseret i almindelige mennesker.
”Det er blandt andet på den baggrund, at Osvald Helmuth
havde så stor succes med revyviserne om den lille mand. Nu
om dage er celebrity-kulturen voksende og vi er nærmest bizart
optagede af det der med at være kendt og følge med i, hvad
YouTube-stjerner spiser til morgenmad og hvordan de børster
tænder. Det giver yderligere medvind til parodien som genre,”
påpeger Michael Eigtved.
Han understreger, at en parodi let bliver for overfladisk og
først bliver rigtig interessant, når der er et element i den, som
fortjener en eller anden form for kritisk opmærksomhed.
”Parodien får en samfundsfunktion, når der sættes lys på et
offentligt billede af den som parodieres, der ikke holder. Et
eksempel var dengang en stribe professionelle cykelryttere holdt
fast i, at de ikke havde taget doping. Det behøver ikke være
udleverende, men det skal være reflekterende. Parodierne skal
helst finde sprækkerne i det offentlige image,” siger Eigtved.

Gider ikke voksenmobning
Kasper D. Gattrup har arbejdet en del med parodier. Det gælder
solide gamle danske navne som Dirch Passer, Kjeld Petersen og
Preben Uglebjerg. Og Jens Werner i tv-udsendelsen ‘Dobbelt
gænger’ på TV2 Charlie.
”Du kan godt lave en meget revyagtig parodi, hvor et kostume
og en paryk er eneste hjælpemidler, men den rigtig gode parodi
kan først opstå, når skuespilleren rammer både stemme og

bevægelsesmønstre,” siger Kasper D. Gattrup.
Da han arbejdede med sketchen ‘Tømmerflåden’ handlede
det om at sætte Kjeld og Dirchs stemmer op mod hinanden og
finde forskellen i deres musik.
”Og så hjælper det lige at give den 10 procent ekstra, så
Dirch bliver lidt mere Dirch og Kjeld bliver lidt mere Kjeld. Skal
du parodiere Tommy Kenter, handler det jo basalt set ikke om
at lyde som Kenter men om at lyde sådan, som vi bilder os ind,
at Tommy Kenter lyder. Finde et stemmetræk og kombinere det
med en typisk bevægelse.”
Manden der også optræder i gruppen ’Specialklassen’ advo
kerer for charme og varme i parodierne.
”For at en parodi skal virke, skal den være i besiddelse af
begge dele. Hvis ikke tangerer det voksenmobning, og det er der
ikke nogen, der gider se på, og det er heller ikke interessant. Det
sker også, at jeg siger nej til et tilbud på en parodi, hvis jeg ikke
har et forhold til den, jeg skal parodiere,” siger Kasper D. Gattrup
og fortsætter:
”Når det gælder politikere, har vi ofte fælles referencer til
dem, og de har ofte sagt nogle ting offentligt, som du kan lave
en god monolog ud af. Og man kan for eksempel lade dem sige
noget, der er helt i hegnet i forhold til, hvad de i virkeligheden
gør. Du kan lægge dem ord i munden, så folk i salen får sat
ord på, hvad den pågældende politiske sag handler om, og i en
parodi kan politikerne jo ikke sno sig udenom, som de godt kan i
et interview i tv.”
Gattrup er lidt skuffet over, at parodierne ikke bruges så
meget i dansk tv længere, som man for eksempel ser det på
ugebasis i USA i ’Saturday Night Live’.

Prins Henriks sortie
Rasmus Krogsgaard har ofte sin guitar med, når han laver
parodier, fordi han synes, musik og parodier hænger uløseligt
sammen.
”Når jeg overvejer en parodi, tager jeg bestik af, hvor meget
jeg ligner personen rent fysisk. For eksempel kommer jeg aldrig
til at lave en parodi på Lars Løkke Rasmussen, mens jeg har
parodieret Anders Fogh Rasmussen mange gange. Og Yahya
Hassan og Dan Turéll. I Sønderborg i sommer kastede jeg mig
over Bertel Haarder, selv om jeg ikke ligner ham så meget. Til
at begynde med så jeg ikke så mange muligheder, men med en
ekstra næse, høje tindinger og en skaldepande, lykkedes det ret
godt. Anledningen var at han måske skulle være generalkonsul
i Flensborg og det næste var så at finde en komisk vinkel på
den sag. Det kan man ikke altid og der er ikke nogen formel, så
det sker, at ideer bliver droppet på den konto,” siger Rasmus
Krogsgaard.
Inspirationen kommer fra avisoverskrifterne, for i revysam
menhæng er yndlingsofrene dem, der er i vælten lige nu.
”Jeg har holdt meget af at parodiere Anders Fogh, men
Kasper D. Gattrup. Foto: Henrik Fisker.
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Rasmus Krogsgaard. Foto: Jim Falk.

efterhånden som han er mindre og mindre i nyhederne, skal der
en virkelig god grund til at blive ved. Da han stoppede i Nato,
fik han lige en runde mere men dog kun som underafdelig i et
andet nummer.”
Skuespilleren fra årets Sønderborg-revy mener, der er en klar
grænse for, hvornår man skal afholde sig fra at lave en parodi.
”Jeg synes aldrig selv, at jeg har overtrådt nogle grænser,
men jeg er heller ikke den mest provokerende i parodiklassen.
Det er min klare holdning, at man for nylig fik set hvor grænsen
går. Da Prins Henrik kom frem og sagde, at han ikke ville begra
ves ved siden af Dronning Margrethe, nåede mange revyer at
få det flettet ind. Men da det siden er kommet frem, at han var
blevet dement, er jeg overbevist om, at der aldrig mere kommer
noget om Prins Henrik i revyerne. Det ville være at slå for dybt.
Når vi ved, han er dement, vil det få en særlig klang, uanset
hvad en sketch går ud på. Der går min grænse i det mindste,”
siger Rasmus Krogsgaard.

Går efter bolden og ikke manden
Henrik Lykkegaard fik i sensommeren prisen for ’Årets bedste
parodi’ ved TV2 Charlies Revygalla. Det var for Cirkusrevyens
udgave af Donald Trump.
”Jeg optræder ikke ellers som parodist, men jeg kan godt lide,
når en parodi bliver til satire. Derfor har jeg ofte arbejdet sam
men med Carl Erik Sørensen. Sammen finder vi nogle talemåder
og nogle måder at se sig selv på, som den vi skal parodiere har.
Tidligt valgte vi fra, at vi ikke ville lave noget om hans koner
men mere om hans politik. Det private materiale er løst krudt,
synes jeg. Derfra ligner arbejdet mere almindeligt skuespiller
arbejde, hvor man prøver at ligne den, man parodierer. Da det
gjaldt Donald Trump, prøvede jeg at kombinere hvilke af hans
typiske bevægelser, der passede til de sætninger vi havde med
og det er jo et meget teknisk stykke arbejde,” siger Henrik
Lykkegaard.
Han har også parodieret Thomas Blachman, Kristian Thulesen
Dahl og Anders Fogh Rasmussen. Og Michael Jackson, men
sidstnævnte blev kun til noget i to aftner, da Jackson gik hen og
døde, nærmest inden revyen kom i gang.
”Med Blachman fokuserede jeg på det her træk med, at
han er glad for at høre sin egen stemme, hvor det nærmest
er det modsatte med sådan en som Villy Søvndal, der er mere
forsigtig. Det gælder om at arbejde figurens temperament ind i
kropssproget. Og så sørger jeg meget for, at vi går efter bolden
og ikke efter manden.”
De fleste parodister har kun haft gode oplevelser, når de har
mødt dem, de parodierede. En af de gange Henrik Lykkegaard
mødte Anders Fogh Rasmussen, sagde den daværende stats
minister:
”Hvis du var blevet ved to sæsoner mere, var du blevet bedre
end mig.”
Rasmus Krogsgaard som Bertel Haarder.
Foto: Stefan Kragh.
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DSF STUDIO NYE KURSER OG EFTERUDDANNELSE FORÅR 2018:

MED FOKUS PÅ DIT HÅNDVÆRK
ÅBEN STUDIO:
Fri træning for 200 kr. pr. halvår:
Jazz- og musicaldans med Anita Holm,
mandag fra 29. januar
Dansetræning for skuespillere, dansere og
musicalperformere. Der vil blive undervist i en
blanding af lyrisk og moderne jazz- og showdans.
Anita Holm er uddannet fra Dansforum i Göte
borg og har optrådt i musicals og danseshows i Danmark og
rundt om i Europa samt undervist performere gennem de
sidste 23 år.
Improvisationstræning med Pernille Sørensen,
tirsdage fra 30. januar
Træningen er for dig, der vil holde din kreative
kerne ved lige og som vil udfolde dit kunstneri
ske potentiale. Du ønsker robusthed i pressede
situationer som ved auditions, i forløb med kort
prøvetid eller i processer, hvor du selv er medskaber.
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 improteatre i udlandet.
Filmskuespil med Kasper Barfoed,
onsdage fra 31. januar
Gennem forskellige tekster fra bl.a. danske film
og tv-serier arbejdes der med de udfordringer
og muligheder, man vil møde som skuespiller i
filmarbejdet samt hvordan man skaber en god
oplevelse for publikum, instruktøren og sig selv.
Kasper Barfoed har bl.a. instrueret spillefilmene Tempelrid
dernes skat, Kandidaten, Sommeren 92 og den amerikanske
’The Numbers Station’. Han har desuden instrueret tv-serier
ne ’Dicte’, ’Den som dræber’ og senest ’Gidseltagningen’.
Filmskuespil med Emma Balcázar,
onsdage fra 4. april
Der arbejdes med screen prescence, private
moments, tid og rum i dialogarbejde. Udover at
være på gulvet afprøves forskellige teknikker og
performanceanalyse.
Emma Balcázar er uddannet dramapædagog og filminstruk
tør fra Den Danske Filmskole. Hun har coachet og undervist
efter egen metode i flere år og været Robert nomineret for
filmen ’Tro håb og sex’. Senest er hun i gang med at udvikle
sin første spillefilm.

Stemmen i kroppen med Naja Månsson,
fredage 2/2, 9/2, 23/2, 3/2, obs. tilmelding
påkrævet
Manuel stemmebehandling og stemmemas
sage giver større gennemslagskraft og dynamik i
stemmen. Behandlingen balancerer din stemme,
så dit fulde potentiale kan komme til udtryk.
Naja Månsson er kandidatuddannet fra Det Fynske Musik
konservatorium med specialisering i stemmerehabilitering.

KURSER:
Aarhus: Improvisationsworkshop
med Ole Boisen,
27. februar til 3. marts, frist 4. februar
Improvisation et værktøj udøvende kunstnere
bruger til at holde skarpt fokus, høj intensi
tet, autentisk nærvær og stor spilleglæde. Du
indeholder skæve, skønne, poetiske ideer, du ikke
aner, hvor kommer fra, men som gør dig bedre. Også bedre
til i enhver tænkelig castingsituation ikke at gå i baglås, men
byde fra det bedste sted i dig.
Ole Boisen underviser i improvisation på teaterskoler, film
skoler og dedikerede højskoler og har mange års erfaring som
improspiller på teatret og i tv-programmer.
Castingworkshop med Anja Philip 12.-14. marts,
frist 31. januar
Få konkrete værktøjer i værktøjskassen og det
optimale ud af dit potentiale i en castingsitua
tion. 3 intense dage med det mål, at alle mærker
en større frihed og forståelse af at arbejde som
skuespiller med film og tv.
Anja Philip er medejer af Casteriet og har arbejdet som caster
siden 1993.

Mangler du et sted at øve?
I DSF Studio findes der to prøvesale med klaver/flygel og
et lille mødelokale, der bl.a. benyttes til kurser og arrange
menter. Når de ikke er i brug til dette, kan de lejes/lånes af
medlemmer og andre kunstnere.
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Audition og Cold Read-teknik
med Andreas Lyon, 4.-6. april,
frist 2. marts
På workshoppen arbejdes der med teknikken
"Cold Read”, som forøger evnen til hurtigt at se
opgaven klart, træffe stærke valg og gå ind i
rummet med fornyet sikkerhed og glæde – hvad
enten det er hos casteren eller hjemme med selftape.
Andreas Lyon er skuespiller og acting coach, hjemvendt til
Danmark efter 10 år i Los Angeles, hvor han har arbejdet på
serier som ’CSI’, ’Weeds’ og for selskaber som bl.a. Lucas
Films og Comedy Central.

On-Camera Scene Study

med Séamus McNally, 19.-22. marts, frist 7. februar
Séamus McNally er en erfaren filmskaber, der er baseret
i New York. Han er en af de førende coaches inden for
spillefilm og tv. Han arbejder dagligt med skuespillere, der
ønsker at levere en overbevisende og nuanceret præsta
tion – ofte med meget lidt forberedelsestid. Séamus har
coachet skuespillere fra serier som ’Orange is the New
Black’, ‘Roots’, ‘Vinyl’ (Martin Scorsese), ‘Night of’ og ‘Black
Mirror’.
Hans On-Camera Scene Study er en praktisk workshop,
som grounder og derved frigør skuespilleren til at reagere i
øjeblikket, til medspillere, til kravene i auditionsprocessen
og på optagelser.
Sémaus gennemgår sammen med skuespilleren den
udvalgte scene og der lægges vægt på de psykologiske
handlinger. Hertil anvendes bl.a. et arbejdsredskab, kaldet
pic-pressions – billeder med ”følelsesdata”, som skuespil
leren uddannes i at bruge til at styrke deres valg med
dybtgående resultater.
På kursets sidste dag optages scenen og der arbejdes
med, hvordan scenen kommer til udtryk på kamera.
Séamus gennemgår optagelsen og giver skuespilleren
konstruktiv feedback. Optagelsen er kun til brug i kurset
og vil efterfølgende blive slettet.
Skuespilleren forlader denne workshop med en dybere
forståelse af egne evner, samt en fornyet tillid til at kunne
levere effektivt på optagelser.
Kurset strækker sig over 4 dage og foregår på engelsk.

Dubbingkursus med Vibeke Dueholm,
16.-20. april,
frist 14. marts
På dette kursus bliver du guidet rundt i alle teg
nefilm/animation/liveaction serier og filmenes
mange vidunderlige og varierede genrer.
Vibeke Dueholm har arbejdet som instruktør
siden 1990. Hun har instrueret dansk dubbing på mange bio
graffilm og tv-serier, både som dialog- og sanginstruktør.
Aalborg:
Oplæsningskursus med Dan Schlosser, 15.-18. maj,
frist 9. april
Kurset har fokus på skuespillerens oplæsningsog stemmearbejde foran mikrofonen, men hen
vender sig til alle, som har behov for at indtale,
foredrage eller oplæse tekster – analogt eller i et
elektronisk medie.
Dan Schlosser har ved siden af det egentlige
skuespillerarbejde beskæftiget sig meget med oplæsning- og
indlæsningsarbejde i alle tænkelige afskygninger.
Aarhus:
Selftape med Kristian Ibler, 2.-3. juni,
frist 23. april
Hvordan caster man sig selv? Dette 2-dags kursus
handler om at blive god til at caste sig selv. Det
kræver en smule fokus på teknikken, men først
og fremmest er det arbejdet med dit eget udtryk,
vi fokuserer på. Vi vil simulere en rigtig casting, hvor du vil få
til opgave at caste dig selv.
Kristian Ibler har arbejdet både foran kameraet som skue
spiller i flere tv- og filmproduktioner og bag kameraet som
instruktør på kortfilm, dele af ’Badehotellet’. Desuden har han
skrevet filmen, Villads fra Valby.

LÆS MERE OM KOMMENDE KURSER,
ÅBEN STUDIO, FRISTER OG TILMELD DIG PÅ
HJEMMESIDEN UNDER DSF STUDIO.
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Produktionsstøtte
Der gives primært støtte til projektudvikling, hvor ansøger
ønsker mulighed for at udvikle et givent projekt, der senere
kan søges støtte til hos andre fonde.

Produktionsstøttemidlerne kan søges til:
•	Projekter, der yder væsentlige og nyskabende bidrag til
dansk musik og film.
•	Produktioner på cd, dvd og andre audiovisuelle produk
tioner.

M I NDEO RD:

Susanne Lundberg

Der ydes i særlige tilfælde støtte til projektudvikling til an
dre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder
uddannelsesformål.

Jeg mødte Susanne allerede i 1989, da jeg tog timer
hos hende i lejligheden på Sagasvej. Susanne havde
det varmeste blik, og når hun kiggede på mig med
sine smukke, brune øjne, blev jeg helt tryg og rolig, og
jeg gik altid derfra fuld af glæde og håb.

Produktionsstøttemidlerne kan kun søges, hvis der er afle
veret regnskab for tidligere modtaget produktionsstøtte.
Hvis du får produktionsstøtte, skal du være opmærksom
på, at dette kan have indflydelse på din dagpengeret.

Susanne har fået rigtig mange ind på skolerne, for
hun kunne noget helt særligt, og bekræftede altid
sine elever i, at ens eget udgangspunkt var godt nok.

Krav til ansøgningen
•	Der skal anvendes ansøgningsskema. Skemaet kan
downloades på hjemmesiden, eller rekvireres hos for
bundet.
•	Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk. Alle
ansøgningsfelterne skal besvares, og ansøgningsbeløb
skal påføres.
•	Projektbeskrivelsen må max. fylde 3 A4-sider, inkl. bud
get, kort cv og bilag. Ansøgningen bliver ikke behandlet,
hvis dette krav ikke bliver overholdt.
•	Bilag kan ikke eftersendes. Videoer/dvd’er, cd’er, lydfiler
m.v. må ikke vedlægges som bilag.
•	Ansøgningsskema og projektbeskrivelse skal sendes el
ler afleveres i 8 samlede sammenhæftede eksemplarer.
•	Ansøgningen kan ikke sendes pr. mail.
•	Ansøgningen bliver ikke behandlet, hvis ovenstående
krav ikke er opfyldt.

Ansøgningsfrist:
Torsdag 15. marts 2018 kl. 12.00. Ansøgninger, der afleveres
senere, vil ikke blive behandlet.
Ansøgningen bliver behandlet i Produktionsstøtteudvalget
og efterfølgende i bestyrelsen. Behandlingstiden er på ca.
10 uger.

Ansøgningen sendes/afleveres til:
Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85
2200 København N
Att. Hanne Arlund
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
sekretær Hanne Arlund.

Susanne blev min loyale og trofaste ven, og hun er
en af dem, jeg har grinet allermest sammen med, for
Susanne havde verdens bedste humor. Jeg besøgte
hende på Riget, da hun fik en ny lunge i 2000. Hun lå
på egen stue, begravet i et hav af slanger og ma
skiner, og situationen var meget alvorlig. De andre
gæster var også tynget af alvor, og pludseligt kiggede
Susanne på mig, og vi grinede så højt, at vi blev bedt
om at dæmpe os.
Susanne boede en del år i Skuespillerforeningens hus,
men flyttede ind på plejehjemmet Sølund i 2016. Her
sad hun i den hvide lænestol og kiggede på kastan
jetræerne ved Søerne, og selvom hun kæmpede, gik
det desværre – alt for hurtigt – den forkerte vej. Da
jeg besøgte Susanne den 22. december 2017, lå hun
bare i sengen, og vi blev enige om, at nu var det sgu
ikke sjovt længere… Alligevel grinede vi adskillige
gange i den time, jeg var der, for Susanne holdt fast
i humoren og dermed også i livet. Natten til den 30.
december sov Susanne stille ind, og omkring hende
var hendes søn, svigerdatter og hendes elskede
barnebarn.
Tak for nu, tapre Susanne – din dejlige latter og dine
kærlige øjne har for altid sat spor i min sjæl.
Peter Oliver Hansen

Fødselsdage
Christian Damsgaard
Elin Reimer

5. februar

50 år

7. marts

90 år
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2018 med masser af
samarbejde på tværs

Når vi når til nytårsaften, bliver jeg altid introvert. Jeg tror, det
for mit – og velsagtens mange andres – vedkommende har
noget at gøre med en eftertanke, et vemod om man vil: Nåede
jeg det, jeg skulle? Hvilke begivenheder prægede mit liv? Hvilke
kære mistede jeg? Jeg erindrer alle de gode og alle de svære
stunder.
Men jeg tænker også frem: Hvad venter mig? Hvad vil der ske?
Heldigvis kender jeg ikke fremtiden. Heldigvis, for det ville må
ske være meget skræmmende.
Når jeg imidlertid ser på 2018 for Dansk Skuespillerforbund, er
der til gengæld ting, jeg ved vil ske. Jeg ved for eksempel, at
vi påbegynder overenskomstforhandlingerne med de køben
havnske teatre, landsdelsscenerne og Den Jyske Opera. Jeg ved
også, at kulturministeren kommer med et udspil til en reform
på scenekunstområdet, og jeg ved, at der skal indgås film- og
medieforlig. Og ikke mindst ved jeg, at vi har en vigtig opgave
i at forebygge og forhindre sex-chikane og dårligt arbejdsmiljø
foran os.
I forhold til overenskomsterne har jeg ønsker og håb. Det er mit
klare ønske, at arbejdsgiverne har forståelse for og ønske om at
forbedre vores arbejdsvilkår og være i dialog med os. Og allerede
nu har vi haft en både frugtbar og givtig dialog med arbejdsgi
verne, hvor også vi er blevet klogere på deres vilkår og hverdag.
Måske skal der åbnes op for andre muligheder, måske skal
der gives mere sikkerhed. En overenskomst er altid en aftale
mellem to parter. Dette betyder, at vi begge bakker op om de
aftaler, vi har. Og jeg er fuld af forhåbning om, at vi når en god
aftale – også denne gang.
Medie- og filmforlig står også i samarbejdets navn. I DSF
samarbejder vi i disse uger og måneder på tværs af branchen for
at finde fælles fodslag til et nyt medie- og filmforlig. Det er et
frugtbart samarbejde, hvor vi langt hen ad vejen er enige om de
nye skridt for dansk film og for mulighederne i DR.
Det er naturligvis vigtigt at holde fast i en uafhængig stor public
serviceudbyder, der har styrken og talentet til at producere godt
dansk indhold. Der skal være meget public service, meget dansk
indhold.

Imens venter vi på kulturminister Mette Bocks udspil til en
reform af scenekunstområdet. Det er nervepirrende, men jeg til
lader mig optimisme, indtil jeg får grund til andet. Jeg har note
ret mig ministerens ønske om et samfund, der er mere bevidst
om kulturen og kunstens rolle. Og det giver mig fornyet håb for
kulturens fremtid, at hun lægger op til, at vi kunstnere selv skal
deltage mere aktivt i udformningen af vores kulturpolitik.
Sexchikane og dårligt psykisk arbejdsmiljø kom til at fylde rigtig
meget i sidste del af 2017. Det var forstemmende at erfare ikke
bare omfanget af problemet – men også det, at tavsheden i så
mange år havde gjort det muligt. Det skal være slut nu.
Vi er i alt 15 organisationer fra hele film- og teaterbranchen, der
er gået sammen om at sikre en professionel branche, hvor alle
kan gå på arbejde uden at få overskredet sine grænser. Sexchi
kane og dårligt psykisk arbejdsmiljø er et fælles problem, som
branchen kun kan komme til livs, hvis arbejdsgivere og ansatte
arbejder sammen – og bliver ved med det. Vi har flere initiativer
på vej, og du har allerede fået en invitation til vores stormøde
om psykisk arbejdsmiljø, sexkrænkelser og magt i film-, tv- og
teaterbranchen
Her skal vi skal udveksle erfaringer, lære af ekspertisen på om
rådet og sammen blive klogere på, hvordan vi helt konkret bedst
griber det forebyggende arbejde an ude på arbejdspladserne. Jeg
håber at se rigtig mange.
Der er nok at tage fat på her ved starten af 2018. Og selvom jeg
ikke kender udfaldet af noget endnu, ved jeg, at entusiasmen
for at finde de gode løsninger er enorm. Og vemodet er væk.
Godt nytår til jer alle.

Katja Holm, Formand for Dansk Skuespillerforbund
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“…Særdeles
underholdende…”

“... Der bliver
grinet højlydt …”

CPH-CULTURE

SCENEKANTEN.COM

48
år
“...Stykket lever
længe efter...”

“…En rigtig
fin forestilling…”

BØRNIBYEN.DK

KULTURKONGEN.DK

KARIUSogBAKTUS
De to frække tandtrolde

VALBY 25. JAN - 4. FEB | AALBORG 8.-10. FEB | ÅRHUS 11. FEB | ODENSE 19.-20. FEB | RØDOVRE 23.-25. FEB

EN LILLE PERLE
EN STOR KÆRLIGHEDSHISTORIE
BASERET PÅ BERGSVEINN BIRGISSONS ROMAN

( NOMINERET TIL NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS 2012 )

INSTRUKTION KIRSTEN PEULICHE MEDVIRKENDE VICTOR MARCUSSEN

25. FEB - 10. MAR

PORCELÆNSTORVET 4, VALBY

2 MIN FRA VALBY STATION
500 PARKERINGPLADSER
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