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en satirisk montage om jagten på den frie kvinde 
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Den moderne kvinde skal gøre karriere, tælle sine æg og være en 
dedikeret mor. Hun skal have brains og booty, kunne bage og give gode 
blowjobs og ikke mindst realisere sit fulde potentiale. Frit Fald og 
Teater Grobs nye, satiriske teaterstykke 'Hår På Den' undersøger, hvad 
det vil sige at være en fri kvinde, og hvor frie, vi egentlig er, når 
det kommer til stykket.   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke let at være kvinde anno 2015. For den moderne, frie kvinde 
skal både være lokkende lolita og stærk superheltinde, glatbarberet og 
nuanceret. Hun skal være tynd og høj. Men også lille og kurvet. Bare 
ikke for kurvet. Føde børn og åbne eget firma. Ikke være sex-negativ, 
men både kunne strikke og strippe. Hun skal læse dameblade og opdigte 
nye behov. Men også dække andres behov. Og sine egne.  
 
I anledningen af 100-året for kvindernes stemmeret undersøger Frit Fald 
i teaterstykket 'Hår på den' i samarbejde med Teater Grob, hvad det vil 
sige at være en fri kvinde i en tid, hvor Københavns Kommune opfordrer 
kvinder til at 'tælle deres æg', selvhjælps- og slankebøger ligger i 
toppen af bestsellerlisterne og helt almindelige kvinder poserer med 
trutmund og flad fitnessmave på Instagram.  
For hvorfor er frigørelsen af rødstrømpernes døtre og børnebørn blevet 
et individuelt projekt, hvor vi hver især enten kæmper for at leve op 
til kravene til moderne kvinder eller kæmper imod dem med næb og klør? 
Det undersøges i 'Hår på den', der er en rejse ind i den moderne kvindes 
behov, drømme, forventninger og liderlighed. Vi skal med andre ord helt 
ind i vulvaen! 
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Barbie-Prinsessen og Solstrålen 
Omdrejningspunktet i 'Hår på den' er Standardbureauet, der arbejder for 
at forbedre kvinders livskvalitet. Bureauet får til opgave at lave en 
tidskapsel, der skal indeholde et billede af, hvem den frie, danske 
kvinde anno 2015 er.  
 
For at finde frem til et bud på den frie, danske kvinde, caster 
Standardbureauet 16 forskellige kvindelige stereotyper. Og vi kommer 
igennem hele spektret af kvindetyper. Fra Barbie-Prinsessen til 
Solstrålen, der bare gerne vil elskes (og have pik) og Den Selvstændige 
Ledertype, der går i spadseredragt, inspirerer andre og hører Beyoncé i 
bilen med knyttet næve. 
I forestillingen kan du også møde Drengepigen, der er god til blowjobs 
og synes, at kvinder er alt for komplicerede, bandet Aktivisterne, der 
vil smadre det heteronormative samfund med hård punk og kvinden, der vil 
have plastikkirurgen til at skære alt det væk, som stikker uden for 
idealet.  
 
Skrevet og spillet af kvinder 
Standardbureauets tre ansatte er kommet på noget af en opgave, for hvad 
vil det egentlig sige at være en fri kvinde? I hvor høj grad er vores 
valg påvirket af egne og andres forventninger og samfundets normer? 
 
Alle stykkets roller spilles af Özlem Saglanmak, Patricia Shumann og 
Tilde Maja Frederiksen. Saglanmak er også idékvinden bag teaterstykket, 
der er skrevet af dramatiker Line Mørkeby. Stykket er udviklet på en 
række workshops i tæt samarbejde mellem Mørkeby, skuespillerne,  
instruktør Line Paulsen og scenografen Lisbeth Burian.  
  
'Hår på den' er en satirisk montage skrevet, spillet og instrueret af 
kvinder. Men instruktør Line Paulsen håber, at teaterstykket vil få både 
mænd og kvinder til at tænke over, hvor mange af vores valg, der 
egentlig er frie. For hvad nu, hvis det ikke var os, der var noget galt 
med, men samfundets normer?  
”I dag bliver løsningen på alt fra kropshad, dårligt selvværd og 
stressygemeldinger at læse en selvhjælpsbog og gå til psykolog, for som 
fri kvinde har man selv ansvaret for sin egen succes og lykke. Denne 
stærke tro på egen valgfrihed gør os sårbare. Men måske er vi ikke så 
frie, som vi egentlig troede. Og måske stod vi stærkere, hvis vi tog 
nogle af kampene sammen”, siger Line Paulsen. 
 
Hår på den er støttet af: Statens Kunstfond, Bikubenfonden & Københavns 
Scenekunstudvalg 
 
For interviews, PR-fotos og billetter kontakt 
Presse-ansvarlig Nanna Balslev 
nanna.balslev@gmail.com 
Tlf: 2681 2722 
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HÅR PÅ DEN 
 
 
Spilleperiode: 28. november – 12. december 2015 
Spilletider: Man-fre kl. 20, lør kl. 17  
Hvor: Teater GROB, Nørrebrogade 37, 2200 København N  
For yderligere information www.grob.dk 
 
 
 
På scenen:  
Özlem Saglanmak 
Tilde Maja Fredriksen 
Patricia Schumann 
 
Manuskript: Line Mørkeby i samarbejde med holdet 
Instruktion: Line Paulsen  
Scenografi og kostumer: Lisbeth Burian 
Lysdesign: Sonja Lea 
Lyddesign: Ida Jacobsen 
Co-produktion: Frit Fald og Teater GROB 
 
 
 
Medvirkende 
 
Tilde Maja Fredriksen, opvokset i København og uddannet fra Skuespillerskolen ved 
Aarhus Teater i 2005. Har bl.a. medvirket i 'Ilt' på Husets Teater og tv-serierne 
'Sommer' og 'Livvagterne'. Er desuden en del af Sort Samvittighed.  
 
Patricia Schumann, opvokset i en cirkusfamilie og uddannet fra Statens Teaterskole i 
2005. Har bl.a. medvirket i 'Dicte', 'Submarino' og Cirkus Nemo.  
 
Özlem Saglanmak, opvokset på Nørrebro og uddannet fra Statens Teaterskole i 2006. Har 
bl.a. medvirket i 'Den Gerrige' på Det Kongelige Teater, julekalenderen Yallahrup 
Færgeby og 'Alt om min mor' på Folketeatret.  
 

 
 
 
 
 


