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PANDA AFFÆREN  
Et magtspil om big business, tillid og paranoia 

Premiere den 13. februar på Teater GROB 

 
Teater GROB præsenterer i februar den femte af i alt seks forestillinger 

i teaterværket DET 6. KONTINENT: PANDA AFFÆREN.  

 

 



Danmark i globaliseringens brændpunkt  

Danmark er venner med Kina, verdens mest effektive supermagt. Hvis vi 
opfører os ordentligt, får vi lov til at låne to pandaer som tegn på 
gensidig loyalitet og tillid. I Danmark vil de to nuttede bamser kunne 
sove trygt, for vi er et land uden korruption og skjulte dagsordener. 

I PANDA AFFÆREN følger vi Rikke og Peter, der arbejder for det 
familieejede medicinalfirma Denpharm. De mødes i Shanghai med hver deres 
idé om, hvordan man driver forretning i et korrupt og kriseramt Kina. 
Midt i deres interne kamp mellem idealisme og hurtige penge, står 
kineseren Wang, der leder det firma, som de to danskere drømmer om at 
overtage. Wang har imidlertid sin egen plan med de to ihærdige danskere.  

Forestillingen skildrer de benhårde forhandlinger mellem lille Danmark 
og Kina, der engang ejede hele verdens fremtid. Vi frygtede at de ville 
opkøbe alt, og forvandle Vesten til en turistattraktion. Men med en 
truende kinesisk finanskrise på horisonten, ser det ud til at 
magtbalancen har ændret sig. Nu drejer det sig om at maksimere udbyttet, 
før det kinesiske eventyr slutter.   

Men PANDA AFFÆREN handler også om de personlige forhandlinger mellem 
mennesker fra forskellige kulturer. Om identitetskriser, nederlag og 
forretningsverdenens junglelov. Vi vil som danskere gerne fremad i 
verden, men frygten for at få afslag og angsten for det fremmede tvinger 
os til at kigge vores identitet efter i sømmene. 

Hvem er vi som individer, hvem er vi som danskere, og hvem er vi som 
verdensborgere? Hvor varsomt skal vi træde, når vi marcherer ud i verden 
med vores stærke moral og velfærdsstat i ryggen? Og er det sværere at 
gøre sig fortjent til en panda end først antaget? 

DET 6. KONTINENT 
PANDA AFFÆREN er 5. forestilling i GROBs teaterværk DET 6. KONTINENT, 
der i løbet af 4 år og gennem 6 nyskrevne og sammenhængende 
forestillinger undersøger, hvad det vil sige at være dansk i 
globaliseringens tidsalder.  

Oprindeligt var det tanken, at værket skulle have sin afslutning i 
Aarhus i forbindelse med kulturhovedstadsåret 2017, men GROB har i 
stedet for valgt, at det skal ske på den københavnske hjemmebane. 

Teaterchef Per Scheel-Krüger udtaler: 

"Teaterværket Det 6. Kontinent er en opdagelsesrejse for os. Vi har en 
ambitiøs kunstnerisk vision, som vi forfølger. Rejsen har været 
interessant, udfordrende, uforudsigelig og fantastisk, og vi er endt et 
andet sted end vi troede. Derfor har vi valgt at slutte rejsen hvor den 
startede, hjemme på Teater GROB i København.”  



I foråret 2017 afrundes Det 6. Kontinent med sjette og sidste 
forestilling, som samler handlingstråde, tematikker og karakterer fra 
stykkerne. 

Nyt initiativ til hørehæmmende og udenlandske gæster  
Som et af de første teatre i Danmark har Teater GROB udviklet en 
tekstnings-app, der gør det muligt for hørehæmmende og udenlandske 
teatergæster at læse særligt konstruerede undertekster på en tablet mens 
forestillingen spiller.  

Dette tiltag er forholdsvis uprøvet på den danske teaterscene, og Teater 
Grob ønsker med initiativet at åbne adgangen til teatret for de 
personer, der kan have udfordringer ved at opleve en dansk 
teaterforestilling på traditionel vis.    

Den nye app er tilgængelig på både dansk og engelsk, og vil være mulig 
at benytte ved forestillingerne den 25. februar, den 3. og den 10. 
marts. Teater GROB planlægger at udvide initiativet ved fremtidige 
forestillinger, og appen vil blandt andet være tilgængelig på arabisk 
til sæsonens første forestilling i efteråret 2016. 

For mere information se: www.grob.dk. 
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OM DET 6. KONTINENT – D6K 

 
DET 6. KONTINENT er et stort, nyskabende teaterværk, som gennem seks 
nyskrevne og sammenhængende forestillinger undersøger, hvad det vil sige 
at være dansk i en udansk verden.  

I hver forestilling følger publikum et dansk fællesskab på et nyt 
kontinent. Hvilke regelsæt og værdier præger vores møde med verden og 
hinanden? Hvordan er vi forbundne? Hvad er lokalt og hvad er globalt? 

 

 


