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Som du sikkert allerede kan for-
nemme, så sidder du nu med en 
ny udgave af Rampelyset i hån-
den. I DATS nytænker vi pt. vores 
visuelle identitet, samtidig med 
at vi ser på vores forskellige kom-
munikationsprodukter og giver 
dem en opdatering. Det er en 
sjov, spændende og også udfor-
drende proces. For vi vil jo gerne 
tænke nyt, og samtidig bibeholde 
det der er kernen i vores arbejde: 
glæden ved at skabe bedre vilkår 
for amatørteater generelt i hele 
Danmark. 

Med Rampelyset vil vi gerne give 
dig de bedste og mest inspireren-
de historier fra det danske ama-
tørteaterlandskab, som måske 
kan skabe grobund for nye tanker 
og samarbejder. Du kan derfor 
også forvente, at vi i en periode 
løbende eksperimenterer med 
både form og indhold, så vi kan 
udvikle det magasin, der er op-
timalt til alle vores medlemmer.  
Vi holder dog stadig fast i, at 
Rampelyset skal have et tema 
i hver udgave, hvor vi vil bely-
se et emne fra forskellige vink-
ler. Denne gang handler det om 
teater og integration, som på 
mange måder er et aktuelt sam-
fundsemne, der selvfølgelig også 
har betydning for amatør- og 
vækstlagsteater i hele Danmark.  
”Teater forener kunstnerisk ak-
tivitet med menneskelig udvik-
ling”, hedder det i vores værdi-
sætning, og netop det budskab, 
står meget tydeligt frem, når man 
for eksempel møder Fajar Slou, 
skuespiller og syrisk flygtning, 
samt Tatjana Johnsson fra ama-
tørscenen 7-kanten i Janderup. 
De har begge arbejdet hårdt og 
passioneret for at opsætte et 
stykke om de syriske flygtninges 
rejse til Danmark, hvilket gjor-
de et dybt indtryk på det lokale 
publikum. Du kan komme tættere 
på dem begge her i magasinet på 
side 12, ligesom du også kan læse 

om kulturbazaren ”Velkomst og 
værtskab” på Langeland (side20) 
samt improvisationsforestillin-
gen ”Verdens lykkeligste land” 
på Teater Momentum i Odense, 
der handler om flygtninge, kaffe 
latte og ungdom (side 24). I ar-
bejdet med at undersøge og ind-
samle materiale til dette tema, er 
det blevet tydeligt for både mig 
og redaktionen, at den kunstne-
riske proces, som teatret tilbyder, 
samler mennesker og giver dem 
en fælles erfaring at tale ud fra. 
Den fælles kunstneriske oplevel-
se kan opløse nogle af vores for-
skelligheder samt åbne nye døre 
i kraft af den kropslige erfaring, 
som vi har sammen. 

I DATS undersøger vi dette emne 
i en bredere kontekst, når vi d. 
19. november 2016 inviterer til 
temakonference på Askov Høj-
skole under navnet ”Fortællin-
ger kender ingen grænser.” Om-
drejningspunktet bliver teatrets 
fortælling samt teatrets evne til 
at skabe fællesskaber mellem 
mennesker på tværs af kulturer 
og tilhørsforhold. Du kan tilmelde 
dig på vores hjemmeside www.
dats.dk.

Udenfor magasinets tema kan 
du i dette nummer blive klogere 
på den professionelle skuespil-
ler Trine Gadeberg, der i et stort 
portræt (side 8) fortæller om sit 
arbejde med amatørteater, re-
vyer, dansk julekalender samt 
showet Citysingler. Derudover vil 
jeg anbefale, at du tager et kig 
på vores billedserie fra DATS Te-
aterfestival (side 28) samt læser 
Madeleine Friis’ kommentar om 
publikumsfeedback, konsulent-
samtaler og åbne diskussioner 
på teaterfestivaler (side 30). God 
læselyst!
 
 
På vegne af redaktionen, 
Lene Grønborg Poulsen, redaktør

Velkommen til 
et nyt Rampelyset
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danskere laver videofortællinger sammen. Foto: Marie Markvard An-
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Scene fra forestillingen INU-
IT, der handler om integrati-
on, når den ikke lykkes. Hvad 
sker der med ens identitet, 
når man som grønlandsk 
barn bliver fjernet fra fa-
milie, miljø og hjemland og 
sendt tudindvis af kilome-
ter væk, for at blive dansk? 
Foto: Peter Rafn Dahm
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Bobler, korsang og store smil. 
Det var nogle af ingredienserne, 
da Kulturminister Bertel Haarder 
kunne afsløre, at Herning kom-
mune blev vinder af prisen Årets 
AmatørKulturKommune ved et 
awardshow på Kulturmødet Mors 
fredag, som DATS var vært for i 
samarbejde med AKKS – Amatø-
rernes Kunst & Kultur Samråd.
 
En ressource i 
kommunerne
Med 130.000 foreningsorganise-
rede amatører spiller amatørkul-

turen en væsentlig faktor i for-
hold til at skabe fællesskab, kul-
tur og identitet lokalt. For at det 
kan lade sig gøre, er samarbejdet 
med den lokale kommune essen-
tielt, og det er blandt andet én af 
pointerne, som DATS og AKKS ger-
ne vil sætte fokus på med prisen. 
Fra marts til maj 2016 kunne en-
keltpersoner og foreninger ind-
stille en kommune til prisen Årets 
AmatørKulturKommune. En jury 
bestående af Lisbet Lautrup fra 
DATS, samt Birgit Overgaard fra 
AKKS, har nu udvalgt de tre en-

deligt nominerede: Esbjerg kom-
mune, Albertslund kommune og 
Herning kommune

Glad vinder fra 
Herning
Med otte personer i salen var Her-
ning Kommune godt repræsente-
ret, da Kulturministeren fandt den 
store kuvert frem og afslørede 
vinderen på Kulturmødet. Og det 
var en glad Johs. Poulsen, (RV), 
formand for Kultur- og Fritids-
udvalget i Herning, der bagefter 
kunne holde diplom og blomster: 

Herning blev Årets  
AmatørKulturKommune

Kort Nyt
DATS samarbejder med 
Performing Arts Platform i Aarhus
Det aarhusianske vækstlagsteatermiljø råber i øjeblikket på 
hjælp. Efter lukningen af vækstlagsscenen Ambassaden er 
teatervækstlaget i Aarhus ”hjemløse”. Derfor er en gruppe 
unge mennesker nu gået sammen for at kæmpe for en fast 
base med mulighed for udvikling og sparring for de uafhæn-
gige teatergrupper. DATS har i den forbindelse indgået et 
samarbejde med Performing Arts Platform i byen, så vækst-
laget også kan få lokal sparring af DATS` konsulenter. Hvor og 
hvornår: D. 5/10, 2/11, 16/11, 7/12 og 21/12 - alle dage kl. 
16-18. Performing Arts Platform, Frederiks Allé 20B, 2, 8000 
Aarhus C. Ønsker man at sikre sig en samtale, eller har man 
ikke mulighed for at komme forbi på de angivne dage og tids-
punkter, er man velkommen til at skrive til Ane Kirk på ane@
theplatform.dk og aftale et møde.

2 i 1 – DATS´ Teaterfestival 
og Årsmøde bliver lagt sammen i 2017
DATS` Årsmøde og Teaterfestival bliver i 2017 slået sammen 
til én stor og festlig begivenhed. Det sker, når DATS Nordvest-
jysk Kreds er vært for begivenheden i maj 2017. Her kan I 
glæde jer til en spændende weekend med plads til både te-
ater samt demokratisk medbestemmelse i forbindelse med 
DATS’ generalforsamling. 

Kreativ dag for teaterundervisere
DATS afholdt den første landsnetværks- og inspirationsdag 
for teater- og dramaundervisere lørdag d.10. september 
2016 i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Teater- og dramaun-
dervisere fra alle former for foreninger, folkeskoler, teater- og 
kulturskoler, gymnasier, efterskoler osv. var med til at præge 
og begynde det netværk, som kan gøre det muligt at udvikle 
sig sammen med andre ligestillede. Teaterunderviser-net-
værksdagen vil fremover være et årligt tilbagevendende ar-
rangement, den anden lørdag i september og vil blive afholdt 
i en anden by i 2017.

Gratis stykke om reformationen
I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser 
op på kirkedøren i Wittenberg, som blev et symbolsk start-
skud på reformationen. Nu har Sten Kaalø skrevet et stykke, 
hvor handlingen foregår dels i 1517 og dels i 2017. Stykket 
belyser reformationens betydning for det danske samfund, 
den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed. Du kan 
finde det til gratis download på DATS’ hjemmeside under 
manuskripter.

PR-billede fra Herning Kommune.

Det blev Herning 
Kommune, der vandt 
den fornemme titel 
Årets AmatørKultur-
Kommune 2016. Kårin-
gen fandt sted ved 
et stort awardshow 
på Kulturmødet 
Mors fredag d. 26. 
august. 

Af Lene Grønborg Poulsen
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Amatørkultur på Mors
DATS, AKKS og Forlaget DRAMA præsenterede et stort program på Kulturmødet 2016. 

Torsdag d. 25. august  
kl. 15.30-17.30, KulturScenen - M.C. Holms Skole:  
TALENTUDVIKLING I SCENEKUNSTEN. Samtale om og indsigt i nye talent-udviklingstiltag 
inden for scenekunsten.  
Moderator: Lene Grønborg Poulsen. Deltagere: Sune C. Abel, Teatertalent Mors. Turi 
Malmø, Esbjerg Kulturskole. Inge Dinesen, skuespiller. Gitte Bech Ballesheim, DATS. 
Mikkel Thorning, Kulturhusene Holbæk og Lauge Larsen, Morsø Kommune. 
 
Fredag d. 26. august  
kl. 11.00-11.30, Værket sal 1: 
ÅRETS AMATØRKULTURKOMMUNE. Vær med når vi ruller den røde løber ud og kårer 
Årets AmatørKulturKommune 2016.  
Moderator: Clement Kjersgaard. Deltagere: Kulturminister Bertel Haarder (V), jury-
medlemmer Lisbet Lautrup Knudsen og Birgit Overgaard.  
 
Fredag d. 26. august  
kl. 11.45-13.15, Brøndum: 
HVOR BRÆNDER DU DANMARK? Hvad kan de lokale ildsjæle? Og hvordan tænder vi 
dem bedst? Et talkshow med interviews og underholdende indslag.  
Vært: Trine Gadeberg. Deltagere: Morten Messerschmidt (DF); Helle Joof, skuespiller 
og instruktør samt Janni Popp, vækstlagsskuespiller og ildsjæl. 
 
Fredag d. 26. august  
kl. 15.15-16.30, Værkstedet: 
NØDVENDIGHED ELLER FORNØJELSE? Cost-benefit analyser har bredt sig til vores fri-
tidsliv, men kan man tænke sig, at det unyttige er nyttigt? Interaktiv debat med publi-
kumsinddragelse.  
Moderator: Elisabeth Jacobsen Groot, Teaterleder ved Teater Nordenfra og Else Mat-
thiesen, forstander ved Vestjyllands højskole. 
 
Fredag d. 26. august,  
mellem kl. 14.30 og 17.30, festivalpladsen: 
POP-UP DRAMATIK. Oplev den nye danske dramatik sat i spil, når to skuespillere vi-
ser fire korte stykker a 10 minutters varighed på festivalpladsen. Arrangeret af Dra-
mafronten i samarbejde med Forlaget DRAMA og Danske Dramatikere.

”Det er jo et skulderklap og en 
anerkendelse. Selvom det ikke 
er det, der driver værket i hver-
dagen, så er det skønt med en 
synlig tilkendegivelse og en no-
minering fra baglandet. Ama-
tørkulturen trækker måske ikke 
altid de store overskrifter i me-
dierne, men der er i vores kom-
mune en stor substans og en 
kvalitet i de ting, der bliver la-
vet. Hos os har vi lavet en lang-
sigtet strategisk indsats for om-
rådet, og vi hjælper gerne med 
rammer, sparring og økonomi.” 

I indstillingen af Herning kom-
mune, som er indsendt af Kirsten 
Aastrup, teaterildsjæl og formand 
for Vildbjerg Amatør Teater, hed 
det blandt andet: ”Herning Kom-
mune er en fantastisk kommune 
at skabe amatørteater i, og kom-
munen er aldrig længere end en 
telefonopringning væk. Kommu-
nen lægger stor vægt på samar-
bejder på tværs mellem vidt for-
skellige foreninger, hvilket skaber 
en unik udvikling. Og endelig 
har man i Herning blik for føde-
kæden og samarbejder mellem 

amatører og det professionelle. ” 
Både Herning samt de to andre 
kommuner deltog også i det 
efterfølgende talkshow ”Hvor 
brænder du Danmark”. Her var 
skuespiller, sanger og komi-
ker Trine Gadeberg vært, mens 
hun talte med forskellige gæ-
ster om vigtigheden af at have 
kulturelle ildsjæle i Danmark.  
Janni Popp, vækstlagsskuespil-
lerinde, var først på scenen efter-
fulgt af Hella Joof, skuespiller og 
instruktør, samt Morten Messer-
schmith, politker DF.  

Fra højre DATS landsformand Pia Bredow, kulturminister Bertel Haarder, Johs. Poulsen, (RV), formand for 
Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune og Villy Dall, formand for AKKS. Foto: Michael Amtoft.

PR-billede fra Herning Kommune.
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”Har æ ik’ set dig før?” En ældre 
herre stopper Trine Gadeberg på 
gågaden i Esbjerg. Det er år 2000, 
og Trine Gadeberg har lige været 
med i det danske Melodi Grand 
Prix med sangen ”Lykkefugl”, hvor 
hun fik en flot femte plads. Hun er 
et lokalt kendt navn og har i man-
ge år spillet hovedroller i blandt 
andet 7-Kantens store sommer-
spil, mens også større revyer i hele 
landet har fået øjnene op for hen-
de. Hun har derfor også en følelse 
af, at det hele peaker, da hun bli-
ver genkendt på gaden i Esbjerg. 

Nu kommer det, tænker hun. 
Han har set mig i Grand Prixet.  
Men den ældre herre fortsætter 
ufortrødent:
”Der er sådan noget genkende-
ligt ved dig. Det er sådan, når du 
taler, så vipper din næse. Hvor er 
det, jeg har set dig før? Nå, er det 
ikke dig, der står nede i pølsevog-
nen?” 

Humor og selvironi er ikke en 
mangelvare hos skuespiller Trine 
Gadeberg, der med varme og sto-
re armbevægelser fortæller om 

hendes egen vej fra amatørteater 
til de professionelle skrå brædder. 
Den dag i Esbjerg fandt hun ud af, 
at bare fordi man har lavet en del 
teater og været med i det danske 
Grand Prix, så er man ikke nød-
vendigvis landskendt. 

Og at Trine Gadeberg vælger at 
dele netop den historie siger må-
ske også en del om den blonde og 
smilende vestjydes personlighed. 
Hun finder frem til det sjove i de 
fleste situationer, og hun har beg-
ge ben solidt plantet på jorden.

”Jeg flyttede 
hjemmefra 
som 16-årig 
og passede 
børn, 
spillede  
teater, 
tørrede  
bræk op 
på den 
lokale bar, 
gjorde rent 
hos de rige 
og levede 
sådan lidt 
fra hånden 
til munden.”

portræt: Det hele startede 
med en mindre rolle i Holsted Revyen samt 
en lyst til at stå på scenen. Hun er kendt 
for sin medvirken i adskillige revyer, som 
den charmerende ”Pyt” i Nissenbanden samt 
som bagkvinden til det populære show 
City Singler, der i 2017 indtager landets 
professionelle scener for fjerde gang. Trine 
Gadeberg var vært for DATS’ talkshow ”Hvor 
brænder du Danmark” på Kulturmødet Mors, 
og her i artiklen fortæller hun om sin egen 
baggrund i amatørteateret.

af Lene Grønborg Poulsen 

Startede med revy
Trine Gadeberg er opvokset i Hol-
sted. Hendes far var musiklærer, 
og hendes mor var kordeg 
wn og bedemand samt medvir-
kede i den årlige Holsted revy. 
Her var det præsten, der skrev en 
del af teksterne, men hendes for-
ældre blev ved med at opfordre 
præsten og holdet bag revyen til 
at tage Trine med. Hun skulle dog 
blive 14 år, inden hun blev invi-
teret med ind i Holsted Revyen, 
hvor hun fik en mindre rolle. 
”Jeg øvede i flere måneder og 
spillede i tre dage. Og jeg var vel 
så god til det, at jeg trak alles 
opmærksomhed. Egentlig skulle 
jeg bare stå og feje lidt i hjørnet 
med en kost, men jeg fik åben-
bart gjort så meget ud af det, at 
det skabte opmærksomhed. Det 
er vist det, man i dag kalder mon-
key business,” griner hun. Og året 
efter fik hun da også en bærende 
rolle. 

Studentereksamenen kom i hus, 
og derefter spillede hun teater 
hos blandt andre 7-Kanten i Jan-
derup, mens hun arbejdede for-
skellige steder for at tjene til livet 
og vejen: 
”Jeg flyttede hjemmefra som 
16-årig og passede børn, spille-
de teater, tørrede bræk op på 
den lokale bar, gjorde rent hos 
de rige og levede sådan lidt fra 
hånden til munden. Og så blev 
jeg pædagogmedhjælper, hvor 
jeg blev hængende i lang tid. 
Lidt for længe, syntes min far.” 
Trine Gadebergs far mente nem-
lig, at hun kunne komme ind på 
musikkonservatoriet, hvis blot 
hun mødte op og sang. Han ville 
endda vædde 100 kroner på det.
Det blev de nemmeste 100 kroner 
Trine Gadeberg nogensinde kom 
til at vinde, for hun mødte op til 
optagelsesprøven, sang og kom 
ind. Trine Gadeberg kunne dog 
hurtigt mærke, at det var teater, 
revy og kabaret, som hun egentligt 
brændte for, så efter et år drop-
pede hun ud af konservatoriet.  
Hun var med i mange opsætnin-
ger som Den Glade Enke, The 
Sound of Music, Les Misérables 
og West Side Story, og hun fik 
også en lærereksamen i hus, som 
hun dog aldrig brugte.

Trine Gadeberg. Pressefoto.



10 11

”Jeg var på en måde blevet lands-
kendt i Esbjerg og syv kilometer 
i omkreds. Alle vidste, hvem jeg 
var. Det var fantastisk. Og jeg tro-
ede selvfølgelig også, at det var 
sådan ude i hele verden. Det var 
det så ikke. Men en dag i 1996 
blev jeg ringet op af en teaterdi-
rektør fra Sønderborg, der hedder 
Leif Maibom. Han skældte mig ud, 
som jeg aldrig er blevet skældt ud 
før. For jeg havde været i TV Syd, 
hvor der havde været et portræt-
program af mig, og her havde jeg 
brugt én af hans tekster og lavet 

en karakter på en gammel dame 
i fjernsynet. Og han skældte mig 
ud, for man må jo ikke bare tage 
andres tekster og vise dem i fjern-
synet. Men så sluttede han af med 
at sige: ’Nu jeg har dig i røret, så 
vil jeg gerne engagere dig til årets 
Hurup revy’”. 

Herefter var vejen banet for flere 
store revysamarbejder, og Trine 
fik roller i Aarhus revyen, Rotte-
fælden, Nykøbing Falster og man-
ge andre steder. Hun husker tyde-
ligt første gang, hun blev tilbudt 

penge for at lave teater: 
”Det var i Hurup Revyen i 1996. 
Det var første gang, jeg fik penge 
for det. Og jeg sagde til Leif: ’Ej 
så mange penge, skal jeg da slet 
ikke have. Det’ al for meje’,” griner 
hun.
 
Nissepige  
og citysingler
Siden blev Trine Gadeberg rin-
get op af Flemming Jensen. Han 
havde set hende i Sønderborg 
Revyen, og han havde en idé om, 
at hendes næse så ret nisseagtig 

Tema: 
teater og

Integration

ud. Derfor opfordrede han hende 
til at gå til casting på ”Nissernes 
Ø.” Trine Gadeberg fik rollen som 
nissen Pyt, så hun i 2003 kunne 
dukke op på fjernsynsskærmene 
i hele landet, når julekalenderen 
”Nisserens Ø” blev vist i decem-
ber.

”Efter at det er gået slag i slag i 
amatørsammenhænge, har jeg 
fået modet til at skabe selv. Så 
hvis ikke telefonen ringer, så ska-
ber jeg noget selv. Det gjorde jeg 
for eksempel i 2009, hvor jeg var 
inde og se Ørkenens Sønner. Der 
sad jeg og tænkte, at det kan ikke 
være rigtigt, at det kun er fire 
mænd med en guitar, der skal 
have lov til at være frække og sjof-
le og bare sige en masse grimme 
ting. Det vil jeg også. Jeg har væ-

ret vant til i revysammenhænge 
at være den pæne og søde pige, 
der skulle komme ind fra højre og 
lægge op til de forskellige jokes. 
Nu ville jeg noget andet,” forkla-
rer hun. 

Sammen med Sofie Lassen-Kah-
lke, Anne Louise Hassing, Vicki 
Berlin og senere Kaya Brüel skab-
te hun gruppen City Singler, der 
vel bedst kan beskrives som en 
blanding af Ørkenens Sønner og 
Sex And The City. Showet har 
været en stor publikumssucces, 
og i 2017 skal Trine Gadeberg ud 
med fjerde show i rækken. Den-
ne gang bliver det i selskab med 
Kaya Brüel, Anne Sofie Espersen 
og Mette K. Madsen.

”Det hele startede på skrivebor-

det med en masse idéer. På den 
måde er det en fantastisk ople-
velse, når vi nu kører rundt i hele 
landet, og der er lastbiler efter os 
med alle vores ting. Så har jeg det 
sådan ’WAUW – det havde jeg 
ikke forestillet mig, da jeg satte 
mig og skrev den første synop-
sis.’”. 

I dag skriver Trine Gadeberg 
klummer og revytekster, mens 
hun også har lavet en forestilling 
om Victor Borge i samarbejde 
med teatret Mungo Park. 
”Jeg startede helt nedefra med 
at synge i Holsted Revyen, og jeg 
tror, at det har givet mig en tro 
på, at man selv kan skabe noget, 
hvis bare man tør,” understreger 
hun. 

I teatret kommer man tæt på hinanden. 
Opvarmning under projektet ”På sporet af 
venskab”. Foto: Marie Markvard Andersen.

Kviknissen Pyt. Pressefoto.Trine Gadeberg - Live 2014. Pressefoto.



12 13

I 7-kanten – Den Vestjyske Ama-
tørscene i Janderup, lidt udenfor 
Varde, har 25-årige Fajar Slou lige 
været til kostumeprøve. For et 
år siden kom han til Danmark fra 
Syrien, hvor han arbejdede som 
skuespiller. I dag er hans tilværel-
se vendt på hovedet, og det har 
været en lang mental og fysisk 
rejse fra hjemmet i Damaskus, 
Syriens hovedstad, til vadehavs-
området i det sydligste Danmark 
tæt på Varde. Fajar har rejst gen-
nem Syrien, Tyrkiet, Østrig og 
Tyskland, inden han endte i den 
danske Sandholmlejr. Her måt-
te han tage en dyb indånding og 
spørge sig selv, hvordan han nu 
skulle finde en mening med livet i 
et koldere land, hvor han ikke for-
stod sproget.
  
Drama om mennesker
I 7-Kantens lune stue med kaffe i 
kopperne fortæller Fajar om det 
stykke, han selv har udviklet, og 
som snart har premiere i Varde. 
Øjnene er levende og hænderne 
bevæger sig i luften, mens han 
taler. Fajar holder ofte en pause 
og griner. Han leder efter ordene. 
Dansk er stadig et udfordrende 
sprog, som han efterhånden har 
fået et godt greb om. På hans høj-
re side sidder Tatjana Johnsson, 
PR & Sponsorchef i 7-Kanten. Hun 
har sammen med Fajar arbejdet 
på at gøre stykket til virkelighed, 
og den proces har været både 
hård, sjov og meget givende. 
”Det har taget tid at lære at for-
stå hinanden, når man ikke har 
nogen tolk. Men vi er gode til det, 
og vi prøver os frem,” forklarer 
hun. 
”Google Translate er blevet min 
bedste ven,” tilføjer Fajar grinen-
de.
Han har selv skrevet og instrue-
ret stykket ”Bridge over troubled 
water”, der handler om drengen 
Oma og hans drømme om en 
bedre verden. Stykket opføres af 
syriske flygtninge bosat i Varde 
kommune, og der medvirker des-
uden en dansklærer fra sprogsko-
len samt en kvinde fra Brasilien. 
Omas drømme kvæles langsomt 
i den virkelighed, han lever i af 
død og terror, og på den måde 
er der flere paralleller til Fajars 
eget liv, hvor han tidligere har 

siddet i et syrisk fængsel, inden 
han flygtede fra landet. I begyn-
delsen af stykket drømmer Omar, 
at det er hans eget syriske land, 
der er målet for flygtningestrøm-
men. At det er ham, der må stå 
med udbredte arme og byde 
velkommen i et fredeligt land til 
alle de europæere, der flygter fra 
en union i opløsning. Det er et 
skarpt tankeeksperiment, og var 
2. Verdenskrig endt anderledes, 
kunne det måske have været si-
tuationen i dag. Senere i stykket 
nærmer virkeligheden sig, og 
stykket tager en mere dyster og 
alvorlig drejning. Det er tydeligt, 
at den 25-årige Fajar har meget 
på hjerte:
”Jeg ville gerne lave det her styk-
ke, fordi jeg vil fortælle om, hvor-
for vi er kommet til Danmark. Jeg 
oplever, at mange mennesker 
sætter lighedstegn mellem musli-
mer og terrororganisationen Isis. 
Sådan er det ikke. Bare fordi man 
har skæg eller sort hår, så betyder 
det ikke, at man er terrorist, ” un-
derstreger han. 
På den måde handler stykket 
måske især om at nedbryde for-
domme, spørger jeg. Men der 
kommer Fajar til kort. Det ord 
kender han endnu ikke, og Tatja-
na må hjælpe med en forklaring:  
”Vi har snakket om, at stykket 
handler om, at når jeg for ek-
sempel kigger på Fajar, så skal 
jeg se Fajar. Jeg skal ikke se en 
flygtning, en syrer, en mørk eller 
noget farligt. Vi skal møde hinan-
den som mennesker,” understre-
ger hun. 
 
Et samarbejde tager 
form
Fajar har oprindeligt selv taget 
kontakt til 7-Kanten, fordi han 
gerne ville arbejde med teater. I 
hjemlandet har han en femårig 
uddannelse i teater fra univer-
sitetet i Damaskus bag sig, og i 
Danmark drømmer han om at 
kunne leve af arbejdet med tea-
ter og film. Og netop jobmulighe-
der i fremtiden fylder meget hos 
den unge syrer. Når han fortæller 
om livet i Danmark, dvæler han 
ofte ved en frustration over, at 
han endnu ikke kan få et arbej-
de, og at han heller ikke magter 
sproget til perfektion endnu. I de 

sidste tre måneder har Fajar væ-
ret i en sprogpraktik i 7-Kanten, 
hvor han har hjulpet til med sce-
neopbygning og lært foreningen 
at kende indefra.
Selve stykket, der har fået navnet 
”Bridge over troubled water”, har 
været undervejs siden februar, 
hvor Fajar første gang fik idéen 
til at stable en forestilling på be-
nene. Det praktiske samarbejde 
mellem Tatjana og Fajar har på 
flere måder været udfordrende, 
fordi de ikke talte samme sprog. 
I starten måtte de bruge frivillige 
tolke, så Fajar kunne forklare hvil-
ken type forestilling, han gerne 
ville arbejde på.
”Sproget har helt sikkert været 
vores største udfordring. Vi kan 
hurtigt blive enige om de store 
linjer og om værdier. Men det 
lavpraktiske kan hurtigt blive pro-
blematisk. Hvordan forklarer man 
lige, at de kun kan bruge et øve-
lokale gratis i to dage om ugen, at 
der er en tyverialarm, eller at de 
skal have en nøgle for at komme 
ind, når man ikke taler samme 
sprog? Det har været rigtig svært, 
men vi gør vores bedste,” under-
streger Tatjana. 
Fajar lyser op, når han taler om 
sit arbejde med teater. Det giver 
ham noget, som han har svært 
ved at sætte ord på. Men han so-
ver bedre, og han tænker mindre 
på de oplevelser, han har haft i 
forbindelse med den syriske krig, 
når hovedet er fyldt op af kreati-
ve tanker om scenografi, drama-
turgi og kostumer. Spørger man 
ham direkte, hvad det giver ham 
at lave teater, svarer han kort:
”Jeg bliver glad af det.”
 
Udforinger i 
hverdagen
At samarbejdet har været frugt-
bart for alle, er Tatjana ikke i tvivl 
om. Selv har hun lagt mange fri-
villige timer i projektet for at få 
forestillingen til at lykkes, og hun 
gør det, fordi hun synes, det er 
sjovt, spændende og vigtigt at bi-
drage til. 
Som lokalt teater mener hun 
også, at 7-Kanten har fået noget 
ud af projektet:
 ”Jeg tror, at vi på den lange bane 
kan få nogle dygtige teknikere 
blandt de her unge syriske dren-

Scenekunsten kan 
skabe rum 

for forståelse
Fajar Slou er flygtet fra Syrien til Danmark. 
Her har han, med hjælp fra 7-kanten i Varde, 

opsat et teaterstykke, der handler om 
krigens gru og bristede drømme. Men midt i alt 

det mørke, er der også et spirende håb om en 
fælles forståelse og en ny start i Danmark.

Af Lene Grønborg Poulsen

Situation fra forestillingen ”Bridge over Troubled Water”. Foto: ?
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ge. Og så tror jeg også, at det gi-
ver en god synlighed for os som 
teater. Vi viser en mangfoldighed 
og åbenhed, når vi byder alle med 
i foreningen. Den frivillighed er 
også indbegrebet af det at være 
dansk, ” funderer hun.
Men historien om Fajar og Tatja-
na er ikke kun en solstrålehisto-
rie, om et samarbejde der har 
kørt på skinner. Det er også en 
historie om et møde mellem to 
mennesker, der hver dag arbej-
der for at samarbejdet skal lyk-
kes og blive bedre.
Fajar og Tatjana havde først talt 
om, at Fajar måske kunne starte 
som føl på et af børneholdene, 
så han kunne få et indblik i for-
eningens arbejde med unge og 
måske selv blive underviser en 
dag. Desværre kunne det ønske 
ikke opfyldes, da det kræver en 
børneattest, hvilket flygtninge, 
som lige er kommet til landet, af 
gode grunde ikke har mulighed 
for at indhente ved de danske 
myndigheder. (Red. En børneat-
test er et officielt dansk doku-
ment, der beviser, at man ikke 
er dømt for overgreb på børn og 
unge). At Fajar ikke kunne arbej-
de med børn og unge på scenen 
for nu, var bestemt ikke den sjo-
veste besked at skulle give vide-
re, forklarer Tatjana.
”Hvis jeg skulle gøre det igen, så 
ville jeg gøre det meget enkelt. 
Jeg ville gerne havde haft en 
tolk, for så havde processen væ-
ret meget lettere. Fajar og mig 
kunne bare godt lide hinanden, 
og vi gik godt i spænd. Jeg kan 
godt lide, at han bare kom ud til 
7-Kanten med nogle ambitioner 
om at få ting til at ske, så det ikke 
var mig, der skulle løbe rundt og 
finde en flygtning, der ville lave 
teater,” griner hun.
”Fajar er både passioneret og 
begejstret, og det smitter.”
 
Råd til andre teatre
Skal Tatjana give et råd til andre 
teatre, som ønsker at lave lig-
nende projekter, så er det første 
råd, at lægge penge til side til en 
tolk. Men derudover er der også 
andre overvejelser, som kan 
være vigtige i forhold til teater 
og integration:
”Hvis man kommer til Danmark 

Gerda Balleby, folkepensio-
nist, frivillig hos 7-Kanten:
”Jeg havde en meget rørende per-
sonlig oplevelse: På min ene side 
sad en syrisk kvinde, der græd 
meget. Inde ved væggen stod en 
syrisk pige på ca. 11 år, og tårerne 
løb ned ad hendes kinder. Da jeg 
gik forbi hende for at komme ud, 
gav jeg hendes arm et lille klem og 
et smil. Hun faldt mig om halsen 
og krammede mig. Sådan stod vi 
lidt. Jeg spurgte hende, om hun 
snakkede dansk. Ja, jeg har boet i 
Danmark i ni måneder, sagde hun 
på fejlfrit dansk. Jeg roste hende 
selvfølgelig, og hun gav mig igen 
et stort kram. Jeg kunne næsten 
ikke forlade hende. Vi skiltes med 
et smil. Tak for en dejlig eftermid-
dag.”

Jonna Jul Gudmundsen, for-
mand for BUPL Sydjylland: 
”’Du skal dø, fordi du er et men-
neske.’ ’Jeg har dræbt mit barn.’ ’I 
Syrien har jeg lært, at hvis men-
nesker er i nød og har brug for 
hjælp, så åbner vi døren for dem, 

hvorfor er der ingen der åbner 
døren for mig?’
Jeg har lige overværet det mest 
intense teaterstykke nogensinde. 
Fajar Slou er flygtning fra Syrien 
og har været i Danmark i knap 
et år. Fajar er skuespiller fra Syri-
en og har heldigvis i samarbejde 
med 7 -kanten fået mulighed for 
at sætte et teaterstykke op her i 
Varde. Stykket handler om den 
grufulde færd de syriske flygtnin-
ge, har været igennem. Meget af 
teksten foregik på arabisk, men 
udtryk, følelser og kropssprog var 
rigeligt til at mærke den umenne-
skelige smerte flere af flygtninge-
ne bærer rundt på.
Når en far kommer ind på sce-
nen med sit døde barn og siger: 
’Jeg har dræbt mit barn’. Barnet 
druknede undervejs på rejsen 
ved faderens forsøg på netop at 
redde familien, så skar det dybt i 
hjertet på os alle. Det blev yder-
ligere forstærket af at flere af de 
syriske kvinder og mænd græden-
de forlod tilskuerpladserne. Det 
var barskt.
Fajar og Tatjana Schantz Johns-

son - tak for en helt utrolig intens 
teaterforestilling - den skal ses af 
hele Danmark. Hvor er det bare 
vigtigt at huske på, hvor trygt og 
godt vi har det i Danmark.”
 
 
Jette Lindgaard, lektor ved 
UC Syd i Esbjerg: 
”Har lige været inde og se syri-
ske flygtninge opføre: ’Bridge 
over troubled water’. Hold da 
op... - når teater bevæger. Jeg er 
lige nu i tvivl om, om jeg er mest 
rørt over det, der kom fra scenen, 
reaktionerne fra salen på det op-
levede eller den etniske palet af 
sammensætningen af et bevæget 
publikum. Der er mange tanker 
om de kæmpe udfordringer og 
muligheder, som vi alle som bor-
gere er en del af. TAK til 7-kanten 
for at binde an med et så spæn-
dende, anderledes og berigende 
projekt.  Respekt! Jeg er så stolt 
af, at være medlem af forenin-
gen, og jeg ønsker forestilling og 
projekt det bedste herfra. Også 
en særligt tak til Tatjana Schantz 
Johnsson - du er dæleme sej.”

Når teater bevæger
Lørdag d. 13 august spillede stykket ”Bridge over troubled water” i 
Smedeværket i Varde for 450 publikummer. Der var stille i salen, da en 
far bar sit døde barn ud på scenen, og krigens gru pludselig fik et 
menneskeligt ansigt helt tæt på. Vi har her samlet tre publikumskom-
mentarer på forestillingen:

• Forestillingen ”Bridge over troubled water” spiller til Euro-
pas Største Velkomstfest For Flygtninge lørdag d. 10. sep-
tember 2016 i Forum, København.

• Fajar Slou og resten af holdet bag ”Bridge over troubled wa-
ter” vil gerne ud og spille forestillingen i resten af landet. 
Har du lyst til at få besøg af dem? 

• Stykket er gratis at få ud, men der skal betales transport-
udgifter for skuespillerne, og du/I skal stå for lys, lyd, lokale 
og PR. Er du interesseret, er du velkommen til at skrive til 
Tatjana Johnsson på tatjana@7-kanten.dk, så formidler hun 
kontakten videre.

Folkeoplysning for flygtninge 
DATS er sammen med en lang række af andre folkeoplys-
ende foreninger en del af initiativet “Folkeoplysning for 
Flygtninge” hos DFS – Dansk Folkeoplysnings Samråd. 
 
”Folkeoplysning for Flygtninge”:

• Fortæller om alle de aktiviteter folkeoplysende skoler og for-
eninger har, som involverer flygtninge eller gør os alle klogere på 
flygtningesituationen. Det sker på hjemmesiden www.folkeoplys-
ningforflygtninge.dk og på Facebook. Det sker i den offentlige debat på blogs, i aviser og andre relevante 
offentlige medier og på møder, i medlemsblade, nyhedsbreve og andre interne medier hos de folkeop-
lysende aktører. 

• Inspirerer til at aktiviteterne breder sig blandt de folkeoplysende skoler og foreninger ved at dele ideer 
i et katalog over aktiviteter, med inspirerende eksempler, gennem fælles møder mellem de landsdæk-
kende organisationer og regionale møder for lokale aktører, og ved at sætte en fælles målsætning for 
de lokale folkeoplysende aktiviteter for flygtninge.

og ikke kender til foreninger, så 
skal man lære det. Alt det her 
med, at man skal være medlem 
af en forening og betale kontin-
gent for at få lov til at låne et lo-
kale eller drikke en kop kaffe. Det 
giver ikke altid mening for andre 
end os selv. Man er simpelthen 
nød til indgående at forklare, 
hvad man kan, og hvad man ikke 
kan på den enkelte scene. Der er 
muligheder og begrænsninger i 
forhold til, hvordan man gør tin-
gene i Danmark,” forklarer hun 
og fortsætter:
”Man må gerne stille krav. Jeg 
har ikke den der angst for mus-
limer, som Fajar nogen gange 
føler, at han oplever enkelte 
steder i Danmark. Jeg har boet i 
Singapore og USA, og jeg har ar-
bejdet med masser af muslimer. 
Så jeg har ikke den der angst for 
at gøre noget forkert, som andre 
måske kan have. Nogle danskere 
kan måske helt lade være med at 

søge kontakt, fordi de ikke helt 
ved, hvordan man skal spørge.”
Fajar nikker. For ham er mange 
ting ikke nødvendigvis logiske, 
og i Syrien er der andre regler 
for lån af lokaler til øvning, for-
eningsdannelse, arbejde og sam-
arbejdet med det offentlige. Han 
kigger på Tatjana og forklarer, at 
han er glad for at have haft hen-
de med på sidelinjen som tolk. 
Både sprogligt – men måske lige 
så meget kulturelt. 
”Det er jo en del af vores fol-
keoplysning. Og det er virkelig 
vigtigt, at man forstår den del af 
Danmark. Hvis det stod til mig, 
og vi havde råd til det, så skulle 
alle flygtninge sendes på dansk 
højskole, når de havde lært 
dansk. Så ville de forstå, hvad 
det handler om at være dansk. 
Men for danskerne handler det 
også om, at vi skal vide, hvordan 
vi er danske, så vi kan fortælle 
det videre,” afslutter Tatjana.

Forestillingen ud i landet
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Din verden 
– Vores verden 
– Med plads til alle

DATS´ formand Pia Bredow og jeg 
selv besøgte i juni Theatertage 
Europäischer Kulturen i Pader-
born. Festivalens udtrykte mål er 
at modvirke nationalisme, og det 
kommer tydeligt til udtryk i festi-
valkatalogets forord: 

”I tider hvor højreorienterede, 
nationalistiske strømninger er i 
vækst, er Teaterdagene et vig-
tigt fyrtårn, der eksemplificerer 
amatørteatrets markante betyd-
ning….fordi…Teaterdagene de-
monstrerer, at amatørteater i alle 
dets former letter kontakten mel-
lem europæisk ungdom…styrker  
accept og tolerance som modpo-
ler til nationalisme og fundamen-
talisme, og derved  værner om 
fred og solidaritet i Europa”

Teaterforestillingen ”Deine Welt” 
er en fin demonstration af ama-
tørteatret som ”scene” for op-
levelsen og udlevelsen af netop 
accept og tolerance. Gruppen, 
”German Stage Service” fra Mar-
burg skriver selv om deres fore-
stilling:
”Lad os skride. Jeg bliver nødt til 
at komme væk. Ellers skal jeg til-
slutte mig (hæren). Og jeg ønsker 
ikke at kæmpe, jeg ønsker ikke at 
dræbe. Derfor må jeg væk”

”Med udgangspunkt i observa-
tioner fra hverdagen, drømme 
og erindringer, begynder 6 unge 
mandlige flygtninge og 4 unge 
tyske kvinder en rejse mellem 
fortid og nutid. ”Din verden” er 
opbygget af forskellige elemen-
ter: Bevægelse, musik, lyde, bil-
leder og tanker. Forestillingen er 
et ”blend” af dette materiale, der 

alt sammen stammer fra de unge 
selv og i processen er blevet fo-
kuseret og arrangeret af forestil-
lingens instruktører. I processen 
var det vigtigt, at de der havde 
oplevet flugt på egen krop, ikke 
skulle berette om det. Og allige-
vel blussede præcist det tema 
massivt op, så det kunne simpelt-
hen ikke ignoreres totalt. Hurtigt 
dukkede den ide op, at pigerne 
skulle forestille sig at flygte fra et 
diktatorisk styret Tyskland til et 
liberalt og demokratisk Eritrea. 
Vha det greb kunne drengene 
optræde som eksperter uden at 
skulle udstille deres personlige 
traumer overfor et sensationsly-
stent publikum”

”I ”Din verden” er de unge vær-
ter, der opmuntrer publikum til at 
spise og tale sammen, efter at de 
unge har berettet om deres erin-
dringer og de vigtige begivenhe-
der i deres liv. Vi skaber et rum i 
tiden, der inviterer dig som publi-
kum til at møde hver af de unge: 
De stiller sig til rådighed. Modtag 
invitationen”

Og det gjorde publikum faktisk. 
Efter klapsalverne, strømmede 
folk op på scenen og fyldte den 
til bristepunktet. Alle blev budt 
en tallerken med den mad, som 
de unge spillere startede forestil-
lingen med at forberede. Og alle 
delte måltidet og oplevelserne 
med hinanden.

Dette sidste var nok ”Min ver-
dens” største styrke og kvalitet: 
At den udfordrede afstande, for-
skelle, grænser, og bragte folk 
sammen.

I Tyskland er amatørteatret meget engageret 
i den aktuelle flygtningesituation i Europa, og 
man udtaler sig meget klart om amatørtea-
trets ansvar som en human og medmenneske-
lig ”folkelig stemme” i menings- dannelsen. Og 
man lader det ikke blive ved ordene.  I praksis 
engagerer man sig også i modtagelsen og in-
tegrationen af asylansøgere, hvilket teater-
forestillingen ”Deine Welt” er et godt eksempel 
på.

Af peter rafn dahm

Scene fra ”Vores verden”, hvor skuespil og  
projektioner blander sig skaber en visuel og 
ekspressiv helhed. Foto: Peter Rafn Dahm
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Vores store projekt i Tingbjerg 
hedder Imperiet og er skabt i et 
samarbejde med Socialforvalt-
ningen i Københavns Kommune 
og deres gademedarbejder Fre-
derik Nylev.

Det handler om at få grupper af 
unge fra problemmiljøer, som 
Tingbjerg jo er, trukket ud af mil-
jøet. Få dem til at lege i en anden 
kontekst, så de får andre og nye 
interesser. Give dem lejlighed til 
at mødes og snakke med hinan-
den og med andre unge udenfor 
omgangskredsen og de vante 
rammer. 

Vi tør godt kalde projektet en suc-
ces. Deltagerantallet har været 
fint, og der er god støtte fra lo-
kalmiljøet. Ikke mindst de lokale 
institutioner, som bakker op om 
at få de unge afsted på vores ture. 
Talmæssigt har vi haft mellem 10 
og 35 deltagere til arrangementer-
ne. Nå ja, undtagen da vi kom til 
at lave et arrangement under Eid 
(højtiden der afslutter den mus-

limske fastemåned, Ramadanen), 
da havde vi kun én. Men så lærte 
vi det.

Som med alle andre frivillige og fri-
tidsaktiviteter, tager de unge med, 
fordi de gerne vil prøve noget nyt 
eller bare komme afsted med ven-
nerne. Hvilket jo er helt fint i vo-
res rollespilssammenhæng, hvor 
man snildt kan spille eller lege i sin 
egen gruppe.

En mulighed for at 
komme ud af de vante 
rammer
Nogen deltager kun, når vi laver 
arrangementer for de helt sto-
re grupper, hvor man kan møde 
”sine egne”. Andre engagerer sig 
mere og vil gerne deltage ”bredt” 
og udenfor egne grupperinger. 
Dé unge kan komme til at fungere 
som fremtidige rollemodeller. Dé 
der tør ”bryde ud” og gå andre 
veje. Nogen vil altså bare snuse 
og andre bliver fanget af det og 
vil gerne lege mere med.

Set fra systemets side, går det rig-
tig godt, kan vi forstå på respon-
sen, der primært kommer fra 
Frederik, kommunens gademed-
arbejder. Når han spotter unge, 
der har eller er på vej ud i proble-
mer, bruger han os og Imperiet 
som mulighed for at få de unge 
ud og opleve noget andet. Se an-
dre muligheder og få nye interes-
ser. Med vores projekt, behøver 
han ikke arrangere ”private” ture 
med de unge. Han kan bruge Rol-
lespilsfabrikken og Imperiet som 
et ”officielt” foreningstilbud, der 
er åbent for alle. Og hvor man har 

gode chancer for at møde mange 
nye mennesker fra mange for-
skellige miljøer.

Rollespillet som 
”integrationsmodel”
Spænder vi buen stramt, vil jeg 
hævde at rollespil er et rigtig 
stærkt og effektivt redskab, når 
det handler om at nå ud til og in-
tegrere truede, marginaliserede 
grupper af unge.

Rollespillet får de unge ud af de-
res miljø. I dette tilfælde, og nu 
bruger jeg et groft udtryk, fra 
ghettoen i Tingbjerg området og 
ud til et skovområde i Holte, som 
er langt væk fra al beton og for-
stadsråhed. Her er alle standar-
drammer og -referencer væk.

I rollespillet er alting nyt og an-
derledes. Det appellerer til nys-
gerrighed, til at snuse til alt mu-
ligt, til at skabe sig nye perspek-
tiver, finde nye vinkler på verden.

I rollespillet leger man at være 
en anden. Det giver et alibi for 
at lægge facaderne hjemmefra, 
og gemme eller glemme proble-
merne derhjemme. Når vi er ude, 
leger vi bare, og kan lege at være 
lige hvem vi vil. 

Gennem rollespillet kan vi lære 
de unge, drenge som piger, nog-
le andre værdier:  Er man f.eks. 
soldat i Imperiet handler det om 
disciplin, loyalitet og fællesskab 
blandt soldaterne. Også selvom 
du aldrig har mødt de andre før, 
og de slet ikke er en del af dit dag-
lige fællesskab.

Imperiet har også 
soldater fra Tingbjerg
Interview med René Bokjær, generalsekretær i Bifrost, lands-
foreningen for kreativ udvikling af børn og unge
Derudover er han næstformand i Rollespilsfabrikken, der laver 
integrationsprojekter i Tingbjergområdet i København. Og det er 
netop integrationsprojekter vi har bedt René fortælle om.

Af peter rafn dahm

Der er også den grundregel, at 
man skal opføre sig ”høvisk” over-
for hinanden. Altså snakke pænt 
til fremmede, for alle er borgere i 
Imperiet. Om man er Ork eller El-
ver, er man en del af Imperiet og 
skal behandles ordentligt. Man 
”banker” kun ballademagere, der 
bryder spillereglerne.

Trekantsmodellen – 
fra individ 
til fælleskab
Løfter vi det op på et organisato-
risk og værdibåret niveau, arbej-
der vi i rollespilsmiljøet med en 
trekantsmodel:  Det kreative indi-
vid. Det reflekterende menneske. 
Og det forpligtende fællesskab.
Det handler i høj grad om at ud-
vikle både den enkelte og fælles-

skabet. Gennem leg, identifikati-
on, aktiv tilegnelse af færdighe-
der og kompetencer, oplevelsen 
af fælles styrker og muligheder 
osv.

Du kommer ind i en hær og skal 
ud og lege. Her skal du opfinde, 
hvem du er og være kreativ. Du 
skal på workshop og lære at lave 
redskaber og våben. Og uden 
gruppen, fællesskabet, er der in-
gen leg. Bliver du bare hjemme 
og svigter du gruppen, taber I. 
Bygger du ikke de våben I har af-
talt, taber I osv. 

Og selv om alt foregår i fanta-
siuniverser, lærer man meget 
om forskellighed (som den også 
er i virkelighedens verden). Når 

Imperiet møder f.eks. Vikinger-
ne, oplever vi deres helt andre 
måder at forvalte hierarki, de-
mokrati og krig på.  Det skaber 
nysgerrighed om, hvordan andre 
mennesker gør. Skaber refleksi-
on omkring, og forståelse for det 
”anderledes”. Det bliver nemme-
re at sætte sig i den andens, de 
andres sted. Man kan forestille 
sig at være dem. Måske får man 
lyst til at prøve at være dem. At 
lege at være dem i et nyt rollespil.
 
Eller alternativt bare bruge sit 
nye kendskab til dem, de andre, 
til at bygge bedre våben og lægge 
bedre strategi, så man kan lettere 
kan banke dem næste gang man 
møder dem i et rollespilsslag.
www.rollespilsfabrikken.dk

”I rollespillet er 
alting nyt og 
anderledes. 
Det appellerer til 
nysgerrighed, til at 
snuse til alt muligt, 
til at skabe sig nye 
perspektiver, 
finde nye vinkler 
på verden.
René Bokjær

VærDIGruNDlaG for BIfroST  
– LANDSFORENINGEN FOR KREATIV UDVIKLING AF BØRN OG UNGE

- Bifrosts værdier vokser frem af interaktive udtryksformer, der udvider horisonter og 
skaber forståelse og fællesskab på tværs af kulturelle skel.  
Dermed bliver interaktivitet hjørnestenen i vores fælles aktiviteter. 

- Den grundlæggende idé er, at fortællinger, leg og kunst, som opstår i samspillet mellem 
mennesker, styrker kreativitet, indlevelse og forståelse. 

- I Bifrost tror vi på, at denne proces udvikler børn og unge til hele, kreative og sociale 
individer med engagement i deres medmennesker, verden og samfundet omkring dem.

  

René Bokjær, generalsekretær i 
Bifrost og næstformand i Rolle-
spilsfabrikken viser ”værditrekan-
ten”:  Billedet på rollespillets 
værdigrundlag – Det kreative in-
divid, Det forpligtende menneske, 
Det reflekterende menneske. 
Foto: Peter Rafn Dahm
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dET 
HAR 
VÆRET 
DEN BEDSTE 
DAG I MIT LIV
Så meget kan det betyde for en ung asyldreng at 
møde danske jævnaldrende og tale, synge, danse 
og spise sammen med dem én enkelt dag.

Af peter rafn dahm

Torsdag den 28. maj ankommer 
en busfuld 1G´ere fra Svendborg 
Gymnasium til Asylskolen i Lon-
gelse på Langeland i strålende sol-
skin.

Ude i skolegården bliver de dan-
ske gymnasieelever modtaget af 
Asylskolens Guldklasse, der har 
forberedt og inviteret til Kultur-
bazar med temaet ”Velkomst og 
værtsskab”.

Og der bliver budt velkommen 
men maner. Som det er fast tradi-
tion på Asylskolen, giver alle hånd 
til hinanden og præsenterer sig.

Derefter går turen ind i en fest-
pyntet gymnastiksal. Her hænger 
håndmalede flag fra alle asyldren-
genes hjemlande samt et Danne-
brog på hæderspladsen. Der er 
også velkomsthilsner på mange 
sprog og ny udsprungne bøgegre-
ne. 

Dansk morgensang 
og international fol-
kedans
Alle sætter sig i rundkreds og syn-
ger morgensang – ”Joanna” - ak-
kompagneret af Uta Motz på vio-
lin og Anders Allentoft på guitar. 
Uta og Anders har i løbet af de 
sidste 2 uger forberedt Kulturba-
zaren sammen med Guldklassen.

Efter morgensangen bliver der 
kaldt til fællesdans. Alle de unge 
og deres lærere finder sammen 
i en stor kæde og instrueres i en 
”kulturmixet” folkedans – lidt ma-
kedonsk, lidt kurdisk og lidt dansk. 
Dansen starter stille op. Men hur-
tigt bliver det mere løssluppent, 
da asyldrengene inviterer de dan-
ske gæster ind til fri dans med 
flagrende tørklæder i midten af 
cirklen. 

Nu er der løst op for al ”begyn-
der-generthed” og nu skal der 
hilses for alvor – Velkomsttemaet 
skal foldes ud i en masse kulturelle 
varianter.

Følelsernes sprog 
trodser alle grænser
Asyldrengene demonstrerer på 
skift, hvordan man hilsner på hin-

anden dér hvor dé kommer fra. Og 
så inviteres gæsterne ind på sce-
nen til ”hilse-lynkursus”. Da man-
ge af hilseformerne er noget mere 
fysiske og tætte end det danske 
håndtryk, skal der overskrides 
grænser på mere end én måde. 
Men hilseritualerne skaber helt 
naturlig nærkontakt og udløser 
mange grin.

Mest bliver der dog grinet, når 
asyldrengene demonstrerer hil-
seformer mellem piger og kvin-
der. Og inviterer gymnasiepiger-
ne op til ”kvindelig hilseinstruk-
tion”. 

Småforpustede og godt gennem-
grinede sætter alle sig ned igen, 
for nu skal der lyttes: På skift ind-
tager asyldrengene scenen og 
synger sange hjemme fra. Ofte 
om de store følelser i livet – kær-
ligheden til hjemstavnen, til for-
ældre og familie, til den elskede 
eller til alle medmennesker. Det 
er smukt og gribende. Og gæster-
ne lytter musestille og henførte.  
Her er ingen sprogbarrierer. Fø-
lelsernes sprog kender ikke græn-
ser, når tonerne strømmer og 
kroppene taler. 

Med sangene er scenen sat for 
bazarens næste kapitel. I blan-
dende grupper formulerer de 
unge deres ønsker og drømme 
for fremtiden, og oversætter dem 
til hinandens sprog og til billeder.

Mellemøstlig 
frokost og disco
Nu er alle sultne og det er tid til fro-
kost. Der serveres mad med mel-
lemøstlig inspiration, men også de 
danske gæster synes den er lækker, 
og der spises op, rub og stub. 

Et par af asyldrengene finder no-
get musik på nettet og skruer op 
for lyden. Og trods fyldte maver 
udvikler der sig spontant et ”Mid-
dle East Disco”. I løbet af ingen tid 
er klasseværelset fyldt af dansen-
de unge, danskere og asylanter 
mellem hinanden.  Der er knald 
på, og dansen breder sig til flere 
klasseværelser. Det oplever man 
vist sjældent på en (kerne)dansk 
skole.

Interviews på tværs af 
sprogbarrierer
I sidste afdeling af bazaren, er det 
de danske gæster, der tager initi-
ativet: Gymnasieleverne har for-
beredt en række spørgsmål om, 
hvordan det opleves at komme 
til Danmark som asylansøger. Og 
hvad man som ung dansker kan 
gøre for at få unge asylansøgere 
til at føle sig velkomne og lette 
deres integration i lokalsamfun-
det. Spørgsmålene er led i et 
matematisk-samfundsfagligt in-
novationsprojekt, hvor gymnasie-
klassen har valgt at arbejde med 
emnet integration.

Frem til nu har sproget ikke væ-
ret noget stor udfordring. Hils-
ner, sange og danse er en åben 
og smidig måde at møde hin-
anden på, på kryds og tværs af 
kulturer. Nu bliver det sværere. 
Det er krævende at gennemføre 
interviews, når man taler for-
skellige sprog. Men der arbej-
des seriøst og intenst med flittig 
brug af diverse oversættelses-
programmer på computere og 
mobiltelefoner.

Så er tiden gået. Bussen ankom-
mer lige om lidt. Der er lige tid til 
at stille op til fællesfoto og at syn-
ge ”Joanna” som farvelsang. 

Farvel og på gensyn
Alle skynder sig ud til bussen. 
Flere af asyldrengene er så begej-
strede, at de løber med op i bus-
sen for at sige farvel til de nye, 
danske venner. Andre af drenge-
ne laver akrobatik og menneske-
pyramide. Alle vinker og råber 
farvel og på gensyn. 

Da bussen er kørt udbryder Aziz 
fra Afghanistan ”Det har været 
den bedste dag i mit liv. At møde 
så mange søde mennesker”.

Tænk at et enkelt besøg kan bety-
de så meget.

Og om en uge går turen til Svend-
borg Gymnasium, hvor Guldklas-
sen skal på genvisit hos 1. G´erne 
og se resultatet af deres innovati-
onsprojekt. Der er meget at glæ-
de sig til. 

Det kommer fra hjertet og det går lige 
i hjertet, når drengene fra Asylskolen 
synger deres hjemlands sange.
Foto: Peter Rafn Dahm
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munikerer effektivt på tværs af 
sprogforskelle og kulturer. Alle 
projekter fokuserer på tilbud 
og aktiviteter, der kan fremme 
kontakten mellem unge asylan-
ter og danskere og dermed også 
integrationen i lokalsamfundet. 
Guldklassen går fra projekt til 
projekt i små grupper. Og det er 
mærkbart, hvor meget det bety-
der for dem at være ”hovedper-
soner”. At danske jævnaldrende 
har investeret ideer og ressour-
cer i projekter, der sætter fokus 
på dem og deres situation.

Ovenpå ferniseringen er der fro-
kostbuffet. Alle gymnasieelever 
har bidraget med brød, boller, 
tærter, kødboller, salater, frugt, 
grønt og kager, så bordene bug-
ner. Og der er taget behørige 
kulturelle hensyn, så alle trygt 
kan spise alt. Og det gør alle da 
også. Overalt ser man fyldte tal-
lerkner, der dog hurtigt tømmes, 
mens snakken går henover bor-
dene. Mad er en god ting at mø-
des omkring. For mad er jo også 
kultur og kommunikation. 

Asyldrenge er de 
rene ”rundboldhajer”
Med fyldte maver begiver alle 
sig ud på boldbanerne til dagens 
sidste og ærkedanske aktivitet: 
Rundbold. En enkel version af 
reglerne er hurtigt forklaret og 
lært. Og så er alle ellers bare i 
gang med spillet.

Selv om Guldklassen måske er 
mere vant til fodbold i det dagli-
ge, er der ingen tvivl om at man-
ge er helt på hjemmebane med 
et bat i hånden og en bold i luf-
ten. Nogen skyder så sikkert, en-
ten højt og megalangt eller lavt 
og lige ind igennem modstander-
holdets ”huller”, at vi bliver nødt 
til at spørge: Hvordan har I lært 
det her? Rundbold er da et dansk 
spil! Og så viser det sig at mange 
har spillet cricket i deres hjem-
lande. Selvfølgelig. Den engelske 
kolonitid har sat sig spor mange 
steder. 

Løbe er de også gode til, asyld-
rengene, selv om de godt kan 
finde på at skære hjørnerne ret 

frækt. Den ene dommer kommer 
da også med formaninger om at 
overholde spillets regler (man 
skal runde posterne uden- og ikke 
indenom!). Men de lader nåde gå 
for ret, da spilleglæden og kamp-
gejsten jo er det vigtigste i dag. 
Og den er stor.

En god oplevelse, en 
god begyndelse
Undervejs i spillet får vi lejlighed 
til at interviewe to gymnasieele-
ver om mødet med Guldklassen. 
Og begge udtrykker, at det har 
været en dejlig – både fordoms-
afkræftende og livsbekræftende 
– oplevelse, at have haft disse to 
dage sammen. Det er noget man 
tager med sig, er de begge to 
overbevist om. 

Så er klokken to og skoledagen er 
slut. Der tages afsked på boldba-
nen, og Guldklassen begiver sig af-
sted mod busstoppestedet. Glade 
og opstemte. Og med lyst til flere 
møder, mere samvær med danske 
unge.

Innovation, 
integration 
og rundbold
Onsdag den 4. maj er Guldklassen fra Asylsko-
len i Longelse inviteret til Svendborg Gymnasi-
um – for at genbesøge 1 G på deres hjemmebane. 
For en uge siden var 1G´erne inviteret til Kultur-
bazar på Asylskolen. Her gennemførte de også 
en række interviews med Guldklassen, som op-
takt til et tværfagligt matematisk-samfundsfag-
ligt innovationsprojekt om integration.

Af peter rafn dahm

Nu er tiden kommet til at præ-
sentere de innovationsprojekter, 
1. G klassen har udviklet i løbet 
af ugen – for målgruppen, de 
unge asylanter fra Asylskolen.

Guldklassen bliver modtaget ved 
hovedindgangen til SG, hvor alle 
hilser på hinanden. Herefter går 
turen til klasseværelset, hvor da-
gens program bliver præsente-
ret.

Første punkt på programmet er 
rundvisning på gymnasiet. Det 
bliver hurtigt klart, at de under-

visnings- faciliteter danske unge 
tager som en selvfølge, opleves 
som en vild luksus af asyldren-
gene: ”Wau, sådan noget findes 
slet ikke i hele Afghanistan”, ly-
der det da vi kigger ind i science- 
laboratorierne. 

Fernisering og 
frokost
Derefter er der ”fernisering” på 
innovationsprojekterne. De en-
kelte projektgrupper har udar-
bejdet flotte og meget visuelle 
plancher i stort format, der kom-

Gym
nasieelever guider elever fra Asylskolen rundt på  Svendborg Gym

nasium
. Foto: Peter Rafn Dahm
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11 unge skuespiltalenter gik i april 
på scenen på Teater Momentum i 
Odense, med en forestilling uden 
manuskript. Det var nu ikke fordi 
forestillingen ”Verdens lykkelig-
ste land” var dårligt forberedt. 
Tværtimod. Den var derimod 
baseret på den improvisatoriske 
teatermetode IRL – ”In Real Life”, 
hvor indholdet skabes undervejs 
med udgangspunkt i en række 
dogmer og faste karakterer. Re-
sultatet blev en unik, intens og 
nærværende teateroplevelse.

Forestillingen ”Verdens lykkelig-
ste land” blev til som en del af 
Kulturregion Fyns projekt Kultur-
Camp, der arbejder målrettet på 
at styrke scenekunstnerisk talent-
udvikling. 11 unge teaterfolk i al-
deren 16-27 år blev i foråret 2016 
udtaget til at deltage i KulturCam-
pen og dermed få styrket deres 
scenekunstneriske kompetencer 
med IRL som metode. Jeg arbej-
dede sammen med Sine Sværd-
borg som underviser, dramaturg 
og iscenesætter på projektet.

Flygtninge, 
improvisation og 
drømmen om at ændre 
verden
Tematisk set handlede projektet 
og forestillingen om meget mere 
end talentudvikling. Alt udvik-
lingsarbejde og træning omkring 
forestillingen tog nemlig ud-
gangspunkt i de unges egne hold-
ninger til den aktuelle flygtnin-
gekrise, som den så ud i foråret 
2016, hvor billeder af vandrende 
flygtninge på de danske motorve-
je fyldte medierne. Spørgsmålet 
var, hvordan forholder man sig 
som ung gennemsnitsdansker til 

en kompleks politisk internatio-
nal flygtningekrise, når hverda-
gen i langt højere grad handler 
om karakterer, fremtidsdrømme, 
venskaber, forelskelser, shopping 
og fester? 

Til at starte med, havde vi haft en 
ide om, at forestillingen indholds-
mæssigt skulle kredse om mødet 
mellem unge flygtninge og unge 
danskere. Men i de indledende 
snakke og øvelser med de unge 
skuespillere, blev det tydeligt, at 
vores præmis ikke holdt vand, når 
det kom til at skabe en troværdig 
fortælling. De fleste af de unge 
havde meget sympatiske humani-
stiske holdninger til flygtninge på 
et principielt plan, og ville gerne 
gøre verden til at blive et bedre 
sted for alle. Men i praksis havde 
de unge simpelthen ikke mødt 
særlig mange flygtninge. 
I en improvisationsbaseret fore-
stilling er man nødt til at stille 
høje krav til skuespilleres nærvær, 
omstillingsparathed på scenen og 
evne til at skabe plotpunkter og 
dramaturgisk udvikling under-
vejs. Derfor var det afgørende, 
at de unge kendte og forstod de-
res karakterer virkelig godt. Hvis 
forestillingen skulle være trovær-
dig, skulle indholdet med andre 
ord komme fra de unge selv. Så 
hvordan oplevede de flygtninge-
krisen fra deres perspektiv?   

Proces, udvikling og 
nye perspektiver
Da improvisationstræningen for 
alvor begyndte, skete det således 
på basis af en række faste karak-
terer, som de unge hver især ud-
viklede undervejs. Gennem øvel-
ser og samtaler delte gruppen fra 

starten deres egne erfaringer, op-
levelser og tanker omkring flygt-
ningedebatten. 
Undervejs gjorde vi vores bedste 
for at udfordre dem, give dem nye 
inputs, og tvinge dem til at skulle 
repræsentere og forsvare mange 
forskellige typer og holdninger. 
Som øvelse skulle de f.eks. skabe 
en monolog på baggrund af en 
samling kronikker om flygtninge-
situationen, skrevet af en række 
meget forskellige kronikører. Det 
faldt ikke alle lige nemt at repræ-
sentere nogen, som de ikke var 
enige med, og resultatet blev i 
starten ofte satirisk distance eller 
meget stereotype fremstillinger. 
Kunsten var at skabe nuancer og 
undgå utroværdige klicheer. Vir-
keligheden er som regel mere 
kompleks, end at folk bare er 
gode eller onde, tabere eller vin-
dere. Uanset om det gælder flyt-
ninge, DF’ere, bistandsklienter, 
politikere, pensionister eller nød-
hjælpsarbejdere. 

Med tiden fandt alle de unge 
skuespillere en unik stemme til 
deres karakter, og alle karakterer 
repræsenterede hver sin holdning 
til flygtningedebatten. Forestillin-
gens tema endte dermed netop til 
at kredse om dette paradoks. At 
flygtningekrisen er en kompleks 
situation, som det kan være svært 
at navigere i. At mange unge men-
nesker i Danmark går op i flygt-
ningedebatten, har stærke hold-
ninger og følelser omkring etiske 
og moralske spørgsmål, men helt 
praktisk lever i en helt anden 
hverdag, som gør det svært at re-
latere til, hvordan det er at være 
flygtning. Og at man er nødt til at 
balancere mellem gerne at ville 

redde verden, men også selv ger-
ne ville have et godt liv.

Konkret blev den dramaturgi-
ske ramme for forestillingen en 
grundfortælling om den unge 
pige Sarah, som midt i sin uddan-
nelse dropper ud for at rejse til 
Lesbos og hjælpe bådflygtninge-
ne. Hun opfordrer på Facebook 
venner og bekendte til at rejse 
ned og hjælpe og anklager sin ge-
neration for at være forkælet og 
selvoptaget. Hver karakter skulle 
i løbet af forestillingen vælge, om 
de ville rejse ned til Sarah eller ej, 
samtidig med at eksamensopga-
ver, kærestesorger, familiekriser 
og personlige problemer opstod i 
nye variationer i hver forestilling. 

Nuancer, perspektiver 
og vigtige spørgsmål
En vigtig del af grundlaget for 
IRL-tanken er, at man ikke kan 
kontrollere, hvad der sker. Spil-
lerne er derfor nødt til at øve sig i 
at være nærværende, autentiske, 
lyttende og fokuserede i de situ-
ationer, der opstår, uanset hvad 
der sker. For de unge kan dette 
være enormt skræmmende. Hvad 

nu hvis man begår fejl, gør noget 
pinligt eller fremstår anderledes? 
I en verden med klare regler og 
krav, har man noget at støtte sig 
til. 
I dette projekt blev de unge i ste-
det nødt til at give slip, mærke 
efter og gradvis lære at stole på 
deres fornemmelse for, hvad der 
skete i resten af gruppen og i rum-
met. Samtidig blev de i improvisa-
tionerne konstant udfordret til, 
igennem deres karakter, at argu-

mentere for deres valg, nuancere 
deres holdninger, og diskutere en 
kompleks situation fra nye vinkler. 
Publikums holdninger blev hver 
aften inddraget, ligesom de blev 
opfordret til at dele deres egne 
erfaringer med skuespillerne. 
Forestillingen havde ikke noget 
moralsk udsagn, men stillede hver 
aften en række ærlige og vigtige 
spørgsmål om, hvornår verdens 
tilstand og andre menneskers liv 
er vores ansvar. 

Sine Sværdborg har i udviklingsar-
bejdet med de unge fået bekræf-
tet, hvor virkningsfuld metoden 
er, når det kommer til at indfange 
og afspejle de unges egen virkelig-
hed: 

” At arbejde med unge og teater 
handler for mig om at give unge 
en stemme til at udtrykke sig om-
kring den verden vi alle er en del 
af. Via teatret og arbejdet med 
IRL-metoden bliver de trænet i 
at blive mere bevidste om deres 
egen virkelighed, hvilke valg de 
står med i hverdagen, og måske 
blive bedre til at navigere i disse 
valg.”

Verdens 
Lykkeligste Land
-  en improvisationsforestilling om flygtninge,
kaffe latte og hvad fanden det betyder at være ung

 
Af Marie Markvard Andersen, dramatiker, projektleder og underviser.

Fakta om IRL:
IRL er en scenekunstnerisk 
improvisations-metode, som 
fokuserer på evnen til at navi-
gere i nuet. Metoden er byg-
get op omkring en blanding 
af improvisatoriske skuespil-
lerredskaber, kaosteori og 
dramaturgiske fortællegreb. 
Det gør det muligt at arbejde 
med et fortælleunivers, hvor 
alt kan ske.
Metoden er udviklet af dra-
matiker Troels Christian Ja-
kobsen og instruktør Jørgen 
Carlslund

Fra en prøve på forestillingen.
Foto: Peer Elmelund-Præstekær
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C:NTACT
C:NTACT er tilknyttet Betty Nan-
sen teaterets Edison-scene og har 
siden 2004 skabt projekter for 
hundredvis af unge – deriblandt 
teaterforestillinger, videoproduk-
tioner, tekstudgivelser og radio-
podcasts.
Formålet er ikke at træne del-
tagerne til at blive skuespillere 
eller filminstruktører, men at 
bruge kunsten til at skabe fælles-
skab og forståelse mellem unge i 
Danmark på tværs af kulturer og 
sociale baggrunde. Mange af C:n-
tacts projekter har haft til formål 
at give indvandrere og flygtninge 
en stemme, og lade deres histori-
er danne basis for teaterforestil-
linger og happenings. De har via 

scenekunsten blandt andet gen-
nemført flere sociale indsatser i 
udsatte boligområder og omkring 
nytilkomne flygtninge og om so-
ciale problemstillinger.

Kernen i C:NTACTS sociale og kul-
turelle arbejde er den personlige 
historie, som bruges til at sætte 
fokus på og skabe forståelse for 
de problemer og udfordringer, 
samfundet står over for. Meto-
den er at lytte til deltagernes per-
sonlige historier, professionalise-
re historierne og lade deltagerne 
dele dem med et publikum. 
Gennem teaterforestillinger, ud-
stillinger, radiopodcasts og film-
produktioner giver C:NTACT på 

den måde stemme til udsatte 
grupper, som ellers ikke bliver 
hørt. Målet er at skabe en følel-
sesmæssig forståelse, som skaber 
forandring.
I 2014/2015 har C:NTACT været 
platform for næsten 250 menne-
sker, og deres sceneproduktioner 
er nået ud til over 30.000 publi-
kummer i Danmark. Desuden har 
de spillet forestillinger i Jordan og 
Egypten.

Kilde: C:ntact og Bikubenfonden

Overfor kan du læse om 2 af Con-
tact’s seneste projekter, med fo-
kus på integration og scenekunst:

’Hooyo’ betyder mor på soma-
lisk. Mens debatten om indvan-
drerkvinder rasede i medierne, 
indtog nogle af de mødre og de 
børn, som vi taler og mener så 
meget om, scenen for at fortælle 
om deres liv i Danmark.
Indvandrerkvinder fylder for me-
get i arbejdsløshedsstatistikken; 
de er undertrykte, stærkt margi-
naliserede og for dårligt integre-
rede. Men passer det? hvem er 
de? Hvad vil de? Er de med til at 
fastholde deres børn i et parallel-
samfund? Eller opdrager de sam-
fundsborgere, der kan navigere 
mellem to kulturer? Og hvad si-
ger de og deres børn til det?

C:NTACT og Indvandrer Kvinde-
centret på Nørrebro tog med 
forestillingen HOOYO mikrofo-
nen fra politikerne, debattørerne 
og meningsdannerne og gav den 
videre til dem, det egentlig hand-
ler om. I forestillingen kunne 
publikum møde indvandrerkvin-
der og deres børn og høre dem 
fortælle om deres kampe, sejre, 
nederlag, børn, mænd og om vo-
res alle sammens samfund.

I forestillingen stod mødrene 
sammen med unge, der har mød-
re som dem. Hvordan oplevede 
de den opdragelse, deres mødre 
har givet dem? Hvordan er det 

at opleve, at ens mor er blevet 
spyttet på på gaden? HOOYO 
handlede om mødre i Danmark, 
der kæmper for deres børn. Om 
stærke mødre. Om mødre, der 
holder håbet oppe på trods af, 
at alle drømme synes at være ef-
terladt i et andet lands ruiner. Og 
om deres børn, der har nye visi-
oner for livet i Danmark - takket 
være deres mødre.

INSTRUKTØR: Inger Eilersen 
MANUSKRIPT: De medvirkende
Forestillingen spillede på EDI-
SON d. 1.-23. maj 2016.

Et af de teatre, som Igennem de sidste 10 år har arbejdet mest 
fokuseret på at forene integration og scenekunst, er C:ntact 
under Betty Nansen teatret i København.

”Hvad laver de her?” er C:NTACTs 
nyeste turnéforestilling, der præ-
senterer en række stærke per-
sonlige historier fra nytilkomne 
unge flygtninge fra Syrien, Erit-
rea, Afghanistan og Etiopien.
Hvem er de mennesker, vi har 
set i overfyldte gummibåde på 
vej over Middelhavet og som 
menneskekaravaner på vej op 
ad Europas motorveje? Hvorfor 
er de flygtet? Hvad har de tænkt 
sig? Og hvad laver de her? 

Oplev blandt andet Ammar, top-

scoreren i Hundested Boldklub, 
fortælle om, hvordan krigen i Sy-
rien tvang ham på flugt. Eller hør 
hvorfor Esayas fra Eritrea forlod 
sin gravide kone, rejste 27 dage 
igennem Sahara og satte sig i en 
overfyldt speedbåd over Middel-
havet for til sidst at ende på en 
sprogskole i Gentofte.
Forestillingen giver et indblik i, 
hvorfor så mange vælger at flyg-
te fra deres hjemland, og hvor-
dan tilværelsen ser ud som ung 
og ny i Danmark.
De medvirkende kommer fra Sy-
rien, Eritrea, Afghanistan og Eti-

opien og har været i Danmark 
mellem otte måneder og fire år. 
Alle fortællinger er tekstet på 
dansk. 
 
MANUSKRIPT OG INSTRUKTION: 
Kasper Sejersen, Mia Lipschitz, 
Babak Vakili, Runi Lewerissa og 
de medvirkende. 

Forestillingen er på turne rundt 
på skoler i hele Danmark i efter-
året 2016.

Du kan læse mere om C:ontacts 
arbejde på www.contact.dk

HVAD LAVER DE HER?

HooYo

Billederne er fra forestillingen “Hooyo”. Foto: Jon Bjarni Hjartarson
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Da jeg, kl. 15.30 fredag eftermid-
dag, bevægede mig han mod B&U 
teatret i Svendborg for at være 
med til at skyde DATS´ Teaterfes-
tival i gang, havde jeg sommer-
fugle i maven. Jeg følte mig godt 
rustet til at løfte opgaven, dels 
fordi vi var et stærkt hold af dra-
malærerstuderende fra den frie 
lærerskole der havde meldt os 
som frivillige, og særligt fordi de 
møder vi havde haft med Preben 
og Ulla fra B&U teatret, havde 
været fulde af god stemning. Der 
var tydeligvis plads til at kombi-
nere tidligere erfaring med nye 
kreative ideer. Alligevel var det 
svært at forberede sig på hvilke 
udfordringer der eventuelt kunne 
opstå, og derfor en god træning i 
at være åben og sige “ja” til det 
der kommer - præcis som vi har 
lært i dramaundervisningen.

Allerede den første aften summe-
de stemningen af spirende for-
ventninger og fællesskab, blandt 
såvel frivillige som deltagere på 
festivalen. Der var rigeligt med 
opgaver der skulle løses, før vi 
kunne sætte os tilrette og nyde 
den første forestilling. Efter at 
have været spredt for alle vinde, 
samledes vi igen omkring aftens-
maden, hvor vi blandt andet fik 
hevet festivalprogrammet op af  

lommerne, og snakket om, hvilke 
stykker vi kunne nå at se. Som 
dramalærerstuderende, var det 
inspirerende at være en del af 
de praktiske gøremål omkring en 
teaterfestival, og vi ville gerne 
se så mange forestillinger som 
muligt, for at indsamle gode 
ideer til alt lige fra temaer og sk-
uespilteknikker, til scenografi og 
lys/lydteknik. Derfor var det også 
en dejlig oplevelse at være publi-
kum til festivalens første forestill-
ing “Den sidste fjer”, hvor sceno-
grafien var helt enkel og minimal-
istisk, men blev udnyttet til fulde 
af dygtige skuespillere.  

Lørdagen startede for mit vedk-
ommende med, at mit store ans-
varsområde skulle føres ud i livet: 
Nemlig festival optoget gennem 
Svendborgs gader, hvor vi skulle 
reklamere og skabe opmærksom-
hed omkring DATS´ Teaterfestival, 
i selskab med en stor flok fest-
glade klovne fra klovnefestiva-
len, der fandt sted i Svendborg 
samme weekend. Det tog lidt tid 
at få samling på alle tropperne, 
men da vi var klar til at komme 
afsted, samlede optoget sig til et 
fantastisk “Fest-lokomotiv” der 
pulserede derudaf og fik smilet 
frem på læberne hos de mange 
folk der var taget på forårs-shop-

ping den lørdag. I optoget var der 
glade børn fra B&U teatret med 
udklædning, bannere og par-
aplyer, og teater “And og Måge” 
var trukket i sømandstøjet og 
spillede op til godt humør sam-
men med en lille blæser gruppe. 
Tre friske fyre fra lærerskolen var 
gået i forklædning som klatre-
entusiasterne “Thomas, Thomas 
og Thomas”, som i bedste Monty 
Python stil, forsøgte at hjælpe hi-
nanden med at klatre op ad gad-
erne, hvilket så ud til at være no-
get af en kraftanstrengelse!
 
Inden festivalen sluttede søndag 
formiddag, og der kun var opryd-
ningen tilbage, nåede jeg at se 
forestillingen “Flygtninge spytter 
vi på?”. En forestilling der peger 
lige ind i den aktuelle politiske 
debat og som portrætterede no-
gle af de tabuer der kan være 
svære at sætte ord på i det da-
glige. Weekenden som frivillig 
på DATS teaterfestival, har givet 
mig et helhedsindtryk af, hvordan 
teater og drama både skaber 
fællesskab, sammenhold og et 
rum, hvor man kan udfolde sig 
kreativt, samtidig med at vi også 
konfronteres og får lyst til at re-
flektere over tilværelsen. Så end-
nu engang tak for en berigende 
weekend! 

Frivillig på DATS 
teaterfestival 
- fællesskab, kreativitet og stof til eftertanke.
Af Asta Nielsen, lærerstuderende

Stort foto: KAT: ”Hamlet”.
Små fotos fra venstre. 7-Kanten: “Rejsen til de grønne skygger”, Teatergruppen Muzak:”Flygtninge 
spytter vi på?”, GAS: “Til sidste fjer”, Teaterkatten: ”Peter og Elgen”, Teaterrødderne:”Eventyr for 
fulde gardiner, Inkognito: “Disintegration”. Alle fotos Knud Volsing.
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Sensommeren og efteråret bety-
der for mange i teatervækstlaget 
og independentmiljøet at Vild-
skudssæsonen er nær! Til de af jer, 
der ikke lige er bekendte med Vild-
skud, kan jeg oplyse, at det er den 
årlige teaterfestival for indepen-
dent og upcoming teater afholdt i 
teaterHUSET i København
. 
Festivalen genkalder en del minder 
for mig personligt. En af dem, der 
i øjeblikket optager mig mest, er 
diskussionen om, hvor meget man 
”bør” vurdere og kritisere forestil-
lingerne. Jeg skriver ”bør”, fordi der 
vel egentlig ikke er noget endegyl-
digt svar men blot forskellige hold-
ninger. Lad mig lige uddybe hvor 
diskussionen kommer fra.

Jeg har i flere år været med til at ar-
rangere QuongaFest i Aarhus, den 
aarhusianske version af Vildskud. 
For nogle år siden begyndte enkel-

te arrangører så småt at benytte 
vendingen ”tak for forestillingen” 
til flere af de udøvende performe-
re på festivalen, og dermed ikke 
kommentere mere subjektivt på 
forestillingen.

Det kom sig af, at der måske (må-
ske!) var gået lidt meget vurdering 
over snakken i caféen. Her vil jeg 
gerne understrege, at vurderinger-
ne ikke udelukkende var negative, 
men at snakken i lige så høj grad gik 
på ”wow, en god forestilling, den 
SKAL du se!”.

Det er en episode og en vending, 
som jeg flere gange har speku-
leret over siden. For selvfølgelig 
skal alle de udøvende performere 
da have et ”tak for forestillingen”. 
Alle har gjort et stykke arbejde, 
har lagt energi og kræfter i at vise 
noget. Men… er det ikke også okay 
at nogle forestillinger er bedre end 

andre? At nogle bare har mere er-
faring, og andre er nye?

Normalt plejer jeg at opfordre til, 
at man lige kigger sig rundt, inden 
man kommer med for meget kritik. 
Konstruktivt eller ej, så er det aldrig 
sjovt at høre bramfri kritik om et 
stykke arbejde, man har lavet. Men 
handler det om at komme med 
den bedste forestilling til sådan no-
get som QuongaFest, Vildskud og 
Scenoskop i Odense? Eller handler 
det om, at vækstlaget lærer af pro-
cessen frem mod forestillingen, at 
de får nye erfaringer og mulighed 
for at høre, hvordan deres perfor-
mance virker eller ikke virker på 
publikum?
For fejl er smukke, og kunsten er 
at lære af dem. Dermed ikke sagt, 
at det er sjovt at høre ens fejl blive 
omtalt af andre – specielt hvis man 
ikke er opmærksom på, at man har 
lavet en.

Kommentar:  
Tak for forestillingen 
Publikumsfeedback, konsulentsamtaler eller åben diskussion. 
Hvordan skaber man den bedste evaluering af forestillinger på 
teaterfestivaler? 

Af DATS-blogger Madeleine Friis, en del af vækstlags-teaterfestivalen QuongaFest i 
Aarhus samt uddannet fra dramaturgi og oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet. 

Omvendt vil jeg lige understrege, 
at man ikke skal spørge, hvad folk 
synes om ens forestilling, hvis ikke 
man er klar til at høre sandheden. 
Det var i hvert fald super akavet, da 
en performer på sidste års festival 
valgte at gå hen til en bekendt og 
sige:

”Jeg så du var inde og se vores fore-
stilling – hvad synes du?”, og denne 
bekendte ikke lige havde pokerfa-
ce nok til at sige det, performeren 
ville høre. Jeg kan ikke huske hvil-
ke ord, der præcist blev sagt, men 
stemningen blev da akavet nok til 
næsten af kunne skære igennem.

Hos Quonga har vi de seneste fe-
stivaler arbejdet med konceptet 
”publikumsfeedback”. Efter fore-
stillingen bliver de publikummer, 
som har lyst, siddende og kan stille 
spørgsmål og komme med feed-
back til den performende gruppe. I 
princippet er det en måde at mind-
ske hvisken i krogene og i stedet 
facilitere en direkte og konstruktiv 
dialog mellem publikum og perfor-
merne. 

Hvis jeg selv skal sige det, har vi 
haft lidt svært ved at finde formen. 
Hvem har egentlig lyst til at sige til 
gruppen:

”Jeg synes jeres intro var for lang, I 
bruger for lang tid på at introduce-
re karaktererne, og I kunne sagtens 
korte 20 min. af forestillingen ved 
at blive mere tight i overgangene”, 
når de sidder foran et publikum, 
mens de i øvrigt også skal vise den i 
morgen? Jeg havde i hvert fald ikke.

Uden at vide noget specifikt har jeg 
en ide om, at konsulentfeedback-
en, hvor gruppen sidder alene med 
en konsulent, er mere brugbar for 
de udøvende grupper, fordi der her 
bliver skabt et mere trygt rum. Om 
det er tilfældet, kommer nok både 
an på konsulenten og gruppen.

Brugen af konsulenter gør selvføl-
gelig ikke publikums lyst til at lege 
smagsdommere mindre. Men gør 
det egentlig noget, at folk har en 
holdning, så længe man lige tæn-
ker sig om og har lidt respekt for de 
mennesker, man omtaler?

Bo
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Lotte Kjærup har begået en vaks og brugervenlig lille 
bog, hvor hun, som titlen antyder, har samlet 117 nul-
tekster og fordelt dem i en række kategorier. 
Begrebet ’nultekst’ er velkendt af de fleste drama-
lærere og teaterpædagoger, da de kan bruges som 
øvelses-redskab til mange forskellige formål indenfor 
skuespillertræning. Teksterne er karakteriseret ved at 
være korte og blottet for alle indikatorer af ”hvem”, 
”hvad”, ”hvor” osv. Lange og komplicerede ord samt 
svære og snørklede sætninger er også væk. Alt er sim-
pelt, kort og nemt at gå til. 
Nul-tekster handler altså ikke om at fortolke stor lit-
teratur, men handler om at træne mulighederne i 
tekstarbejdet. Disse tekster kan nemlig let ændre be-
tydning fuldstændig, afhængigt af skuespillerens un-
dertekst, mimik og stemmeføring. Teksterne er derfor 
særligt gode til at illustrere, hvor meget en ændret 
betoning, et statusskift, en bevægelse eller en gestik 
ændre en scene og en karakters udsagn, uagtet at or-
dene er fuldstændig de samme.

Nul-teksterne i Lotte Kjærups bog er delt op i 3 ”pak-
ker”, nemlig tekster for børn (9-11 år), unge (12-16 år) 
og voksne (fra 17 år og op). Hver sektion er derudover 
delt op i tekster til 1 person, 2 personer og 3 personer. 
Der er således et kæmpe udvalg af tekster at vælge 
imellem, som er klar til at hive ud af bogen og gå i gang 
med. Alt er overskueligt sat op og klar til at bruge, og 
bogen kan være til glæde for alle – fra de spædeste 
nybegyndere til de mest erfarne teaterfolk.

117 nul-tekster
af Lotte Kjærup

Omtale v. Marie Markvard Andersen

Glimt fra Teater Birgittes forestilling 
“Ugedagene” på Quongafest 2015. 

Foto: Peter Rafn Dahm.
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Hvem betaler, hvis 
publikum kommer til 

skade under din fore-
stilling?

I DATS har vi i en omfattende undersøgelse 
konstateret, at rigtigt mange af vores med-
lemmer ikke har en ansvarsforsikring. Det kan 
både få økonomiske konsekvenser samt give 
dårlig omtale, hvis der skulle ske skader i for-
bindelse med et teaterprojekt. Det kan f.eks. 
være, hvis publikum kommer til skade ved en 
af jeres forstilinger, en tribune falder sammen 
eller ved andre uforudsete ulykker. Sådanne 
situationer kan udløse store økonomiske krav 
fra den skadeslidte, og derfor har DATS sam-
mensat et nyt tilbud.

Ved medlemskab af DATS tilbyder vi igennem 
vores gruppemedlemskab for vores medlem-
mer en KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING, der 
dækker publikum ved både person og tingska-
de. Ligeledes dækker den også andre, der 
måtte færdes på områder, hvor DATS med-
lemmer agerer mm.

En sådan forsikring vil koste ca. 2-3000,- hvis I 
bestiller den via jeres nuværende forsikrings-
selskab.

 

Har I et DATS medlemsskab 
koster den 600 kr. pr. år  

Rent praktisk skal I kontakte vores  fo r-
sikringsrådgiver på mail: jbm@firstbrokers.
dk.  De vil hjælpe jer med oprettelse og evt. 
afmelding af en bestående forsikring. 

Vi skal gøre jer opmærksomme på, at der i 
forvejen er en arbejdsskadesforsikring i je-
res medlemskab ved DATS. Dette er en AN-
SVARSFORSIKRING. Ved forsikringsspørgsmål 
kontakt vores rådgiver Jan Bøggild Madsen på 
jbm@firstbrokers.dk, så hjælper han jer med 
diverse spørgsmål omkring jeres forsikringer.  

BRUNDE VEST 14 A
6230 RØDEKRO
TLF. 7466 6431

MAIL@HOTTRYK.DK
WWW.HOTTRYK.DK

HOTTRYK
GRAFISK  KOMMUNIKATION

OMVEJE
ER SPILD
AF TID!

R9

SNyhed!
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Jeg har ikke modtaget bagside annoncen fra DRAMA 
endnu - men den er nok lige på trapperne...


