
INSTRUKTION &

PERFORMANCELEDELSE 

  v. Lotte Arnsbjerg

www.lottearnsbjerg.com 

 

LYD & MUSIK 

  v. Johannes Smed

www.johannessmed.dk 

 

FORUMTEATER 

  v. Into Action:

Spillerne er Wael Binsham, Ane

Olesdatter, Ayhan Üstuk og Karen

Nørskov

MEDINSTRUKTION 

v. Erik Exe Christoffersen, instruktør og

lektor ved Århus Universitet, Dramaturgi.

Find Facebook-begivenheden ved at søge på:
"Transformation Dialogue - forestilling, åbne

værksteder og debat"

TRANSFORMATION
DIALOGUE

Tilmelding

Skriv til projektleder 
Ane Olesdatter på

aneolesdatter@gmail.com

Tak til støtter:



Transformation Dialogue er et rum for
åbne/ærlige snakke om, hvordan vi får
vendt den negativitet, der er omkring
indvandring til reelt at være noget, som
opleves som et plus – på det helt nære
plan? Hvordan kan vi fungere i et
multietnisk DK – uden at gøre os selv eller
andre forkerte? Derigennem forebygger
vi racisme etc.

Instrueret af Lotte Arnsbjerg og med
musik ved Johannes Smed udvikler Into
Action over to dage monologer, sketches,
interviews m.m. som viser tabubelagte,
komiske, fordomsfulde situationer. De
viser det, der kan være svært, når vi skal
være sammen på tværs af ”dansker- og
"indvandrer-kasser", på tværs af
kulturforskelle, fordomme, unuancerede
fortællinger om "de andre",
fremmedfølelse osv.

Arrangør
Et samarbejde mellem Dialog på Tværs,
www.dialogpaatvaers.dk,  
Dramaturgi ved Århus Universitet 
og The Art of Transformation.  
www.the-art-of-transformation.com

Forestilling
Det munder ud i en forestilling søndag d.
27.9. Her inddrages publikum til at løse de
problemer, som bliver vist på scenen.
Sammen finder vi frem til måder at løse det
på. Derigennem løfter vi os selv og hinanden.

Åbne værksteder
Man kan deltage i åbne værksteder, hvor man
både kan bidrage i udviklingen af denne
performance – og samtidig blive inspireret af
de teknikker, som bliver brugt. Disse er Lotte
Arnsbjergs unikke koncept "Show yourself",
hvor hun leder os til at gribe øjeblikket, at
skabe ud fra "nu´et". Oplev også hvordan
forumteater udvikles.

Åbne værksteder
26.9 kl. 10 – 14 og kl. 14 – 16 samt 27.9 kl. 10 – 12

Dramaturgi, Langelandsgade 139, Århus
Gratis entre

Tilmelding: ane.olesdatter@gmail.com

Forestilling
27.9.2020 Kl. 14.45 – 17.00

Cafe Nicolai, Vester Alle 8, 8000
Århus C

Entre: 40/80 kr (inkl. suppe)

Plakater sælges også. Mulighed for at
donere.

facebook.com/dialogpaatvaers

TRANSFORMATION
DIALOGUE


