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SMÅ FORSTYRRELSER
Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed

Teater GROB præsenterer nu den 4. forestilling i værket DET 6. KONTINENT. 
Et værk der gennem seks nyskrevne og sammenhængende forestillinger skildrer 
dansk identitet i globaliseringens tidsalder. 
I de tidligere forestillinger har vi været i Sydafrika, Polen og Peru og nu er rejsen 
nået til New York, hvor en ung dansk kvinde opsøger sin far. 
Sidst hun så ham, var hun blot et barn og han stod med ryggen til og en taske over 
skulderen. Hendes mor fortalte ham med iskolde øjne, hvad hun mente om ham og 
hans ”kunstneriske potentiale”. Hvor hul al hans snak om frihed og højt til loftet lød, 
denne ellers så smukke forårsmorgen. Hun så det hele. Og hun husker hans ansigt 
vende sig og kigge på hende - og kigge væk igen. 
Var han ligeglad eller skammede han sig? Nu står hun dér, uanmeldt, hvilket 
bliver starten på et møde, som slet ikke bliver, som hun havde forestillet sig.

SMÅ FORSTYRRELSER er et fortættet drama om frihed og længsel. Om at lede efter 
det, man tror mangler. Om livsløgne og behovet for at være en del af en større 
fortælling.

 
OM UNDERVISNINGMATERIALET

I dette undervisningsmateriale sættes der udelukkende fokus på teatrets univers! 
Du og dine elever vil blive introduceret til udvalgte teaterfaglige arbejdsområder, 
som giver et indblik i de forskellige faggruppers hverdag og arbejdsgang. 
Der vil være udformet arbejdsopgaver til eleverne efter hvert afsnit, så de kan få 
mulighed for en praktisk introduktion til arbejdet som enten scenograf, dramaturg 
eller instruktør.
Undervisningsmaterialet tager også fat på tekstmæssige begreber som i
ntertekstualitet og intratekstualitet. Derudover har eleverne mulighed for at 
lave en forestillingsanalyse, hvor de kan fokusere på et af de præsenterede 
teaterfagområder.
 
De enkelte afsnit i undervisningsmaterialet lægger op til, at eleverne opbygger en 
større forstå¬else for den praktiske produktion af en teaterforestilling samt de 
praktiske og teoretiske overvejelser, der ligger til grund for de valg, som publikum i 
sidste ende møder på scenen. 

Undervisningsmaterialet henvender sig til elever i gymnasiet, til tværfaglige 
projekter på ungdomsuddannelserne og til folkeskolens ældste klasser. 
Undervisningsmaterialet henvender sig primært til fagene dansk og drama, og 
kan benyttes som forberedelse til eller efterbehandling af 
forestillingen SMÅ FORSTYRRELSER.
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Der er udarbejdet undervisningsmateriale til alle forestillinger i DET 6. KONTINENT, 
som kan downloades på GROBs hjemmeside under ’arkiv’. Vælg en af D6K 
forestillingerne; HOTEL NELSON, WARSZAWA eller JORDEN BRÆNDER og download 
derfra materialet. Der er behandlet temaer som globalisering, Six Degrees of 
Separations, Danskheden, Rekvisitter og symboler, dramaøvelser og meget mere. 

MANUSKRIPTET TIL SMÅ FORSTYRRELSER

Flere af undervisningsmaterialets opgaver og informationer henviser til 
manuskriptet, så får at få størst udbytte og indsigt i forestillingen, og ikke mindst 
teatrets univers, kan du skrive til info@grob.dk for at få tilsendt manuskriptet til 
SMÅ FORSTYRRELSER. Skriv i mailen, at det er i forbindelse med 
undervisningsmaterialet, at du ønsker adgang til manuskriptet og notér, hvilket 
undervisningssted du kommer fra.  
Vi håber, at I får glæde af undervisningsmaterialet, og ønsker jer en god oplevelse 
i teatret til SMÅ FORSTYRRELSER.

SMÅ FORSTYRRELSER spiller 12. september – 17. oktober 2015
Tirsdag-fredag kl. 20 og lørdag kl. 17
Billetter koster kun 45 kr. pr. person – ring 35 300 500 eller skriv til os 
på billet@grob.dk

Rigtig god fornøjelse
Teater GROB

Nørrebrogade 37
2200 København N
Tlf. 35 300 500
www.grob.dk

mailto:billet%40grob.dk?subject=Billetter%20til%20Sm%C3%A5%20Forstyrrelser
http://www.grob.dk
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HOLDET BAG FORESTILLINGEN

På scenen: 
Majbritt: Josephine Park
Jeppe: Victor Marcussen
Ann: Trine Pallesen
Gabriella: Margarita Diaz

Manuskript: Thomas Markmann 
Iscenesættelse: Per Scheel-Krüger
Scenografi: MAAM – Marianne Nilsson & Anne Mette Drivsholm 
Lysdesign: Kasper Daugberg
Lyddesign: Emil Assing Høyer 
Kostumier: Hanne Mørup 
Forestillingsleder: Anna-Sophia Noerbel 
Produktionsleder: Gitte Knudsen 
Scenebygger: Christoffer Havning  
Instruktørassistent: Laila Skjerning 
Sufflør: Mia Sonne Friis
Rekvisitassistent: Alexandra Skriver Skyum Christensen 
Produktionsassistent: Anna Westh og Mette Helms Andreasen
Teknisk afvikler: Weronika Andersen
Teknikerelev: Rune Barkholt-Spangsbo 
Teatermaler: Katrine Bunton 

PR og markedsføring: Marie Lundgaard 
Billet, salg & videoproduktion: Ida Greiff
Producent/adm. leder: Maja Ries 
Kreativ rådgiver: Jesper Pedersen
Assisterende producent: Christina Martens Röttig 
Kommunikationsmedarbejder: Matilde Mollerup
Skolemateriale: Laila Skjerning 
Servicemedarbejder: Flemming Sand 

Foyerpersonale: Anna Lea Ries, Merethe Bahn Trolle, Anna Wandel-Petersen, 
Kristoffer Lundberg, Henriette Lund, Leah Stryhn Petersen & Nicolai Perrild
Presse: HAVE Kommunikation 
Grafisk designer: Jesper Gregers Larsen
Fotograf: Christian Geisnæs 
GROBs ledelse: Per Scheel-Krüger & Maja Ries 
GROBs bestyrelse: Martin Bender, Ulrik Müller, Nicole Maria Langkilde, 
Jørgen Ramskov & Morten Westergaard
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HANDLINGSREFERAT - SMÅ FORSTYRRELSER

Jeppe har bosat sig i New York, hvor han forsøger at slå igennem som kunstner. 
For 18 år siden forlod han sin kone og datter hjemme i Danmark og har ikke haft 
kontakt med dem siden. Så han bliver mildest talt forbløffet, da datteren Majbritt 
pludselig står i hans atelier i New York.  

Hun er kommet for at spørge Jeppe, om han vil være morfar til hendes ufødte barn, 
hvis hun altså vælger at beholde det. Hun er ikke klar over, hvem faren til barnet 
er, og alene af den årsag, at Majbritt ønsker, at barnet skal have andre i sit liv end 
sin mor, må hun have et svar fra Jeppe med det samme.
Jeppe er i et forhold til den gifte Ann, og deres enighed om en vis form for 
uafhængighed passer Jeppe fint. Han ønsker mest af alt at være en fri fugl, men 
da han ikke tjener nok på sin kunst, står han i et økonomisk afhængighedsforhold 
til Ann. Da Jeppe begejstret fortæller, at han har frigjort sig fra galleristen og derfor 
endelig føler sig fri, sætter Ann foden ned, og presser Jeppe til at genoptage 
kontakten til galleristen.
Jeppe står nu med sin store lyst til frihed og skal tage stilling til to kvinders ønske 
om at binde sig i to forskellige former for forpligtelser.

Jeppe har ikke fortalt Ann om sin datter hjemme i Danmark, og Ann bliver 
temmelig målløs over hans ufølsomhed, både over for hende selv, men særligt over 
for datteren. Jeppe forsøger at forklare Ann, hvad der skete for 18 år siden, men 
forvikler sig ind i nye løgne, som han må redde sig ud af, med den reelle forklaring 
om, at han bare ikke havde lyst til at være far for Majbritt. Han hadede hende, 
og han hadede hendes mor. Som tiden gik efter bruddet, forsvandt forbindelsen 
til familien også. Og da forbindelsen var væk, forsvandt datteren også ud af hans 
bevidsthed. Ann overbeviser Jeppe om, at han kan gøre det rigtige nu, og tage 
Majbritt til sig igen. 

Majbritt vender tilbage til atelieret og den akavede stemning mellem de tre 
dominerer. Jeppe afviser Majbritt, fuldstændig som for 18 år siden. Han begrunder 
sin afvisning med, at han aldrig har været hendes far, men derimod bare hendes 
mors yngle-buk.
Jeppe og Majbritt forsøger alligevel at få samlet op på den fortabte barndom, 
mens de deler historier og visioner. Men overbevisninger og fordrejede minder 
forstyrrer den ellers begyndende hyggelige stemning. Og Majbritts oprindelige 
spørgsmål om Jeppe vil være morfar, afliver ethvert forsøg på forsoning. Jeppe, 
Majbritt og Ann kæmper alle tre for at opnå en naturlig dialog, men ligegyldig 
hvilket emne de kommer ind på, stikker den betændte fortid sin ansigt frem. En 
mulig samtale om en fælles fremtid bliver derfor meget vanskelig at fastholde…
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DET 6. KONTINENT – ET TEATERVÆRK I UDVIKLING

For to år siden begyndte rejsen med teaterværket DET 6. KONTINENT. En rejse der 
var grundigt forberedt og gennemtænkt, og som blev formuleret således: 

Vi vil skabe DET 6. KONTINENT - et storværk som kortlægger det moderne 
menneske og den samtid det lever i. Samtiden er domineret af globaliseringens 
altomfattende forandring af vores samfund og dagligdag. I centrum af forvirringen 
står mennesket, med dets drifter og lyster, etik og moral, og forsøger at finde en 
mening i tilværelsen. Konflikten mellem mennesket og verden, mellem individ og 
fællesskab er grundlæggende en del af en universel fortælling. Vi tror på at den 
lille historie, altid rummer det store drama. Værk-formatet giver større handlefrihed 
og mulighed for kompleksitet i karakter, plot, tematik og udsagn. Det er en 
kunstnerisk nødvendighed. Vi skal lave et troværdigt portræt af to fænomener som 
er endeløst paradoksale, komplekse og fyldt med dilemmaer: Mennesket og dets 
samtid

DET 6. KONTINENT består af 6 ny skrevne forestillinger, som foregår 6 forskellige 
steder i verden. I hvert drama placerer vi en dansker eller et dansk fællesskab 
(familie, venner, arbejdskollegaer, etc.) i et for dem fremmed sted. Konfronteret 
med stedets unikke sociale regler, kultur og historie, træder deres identitet 
tydeligere frem. Kort sagt, de er på udebane!
Tematikkerne i DET 6. KONTINENT er omfattende og komplekse, men det er i det 
nære liv vi forstår og oplever dem konkret. 
Så langt, så godt! Med de første 3 forestillinger på bagen og en 4. under udvikling, 
er det blevet klart for teater GROB, at til trods for grundig forberedelse, vil ens 
erfaringer ændre den måde man anskuer fremtiden på. Fuldstændig som i livet 
ellers. Derfor har det været nødvendigt at justere den oprindelige plan.

Spørgsmålet i DET 6. KONTINENT var som udgangspunkt: “Hvad vil det sige at 
være dansk i globaliseringens tidsalder?” Det spørgsmål er stadigvæk relevant og 
det centrale omdrejningspunkt på et overordnet plan. Men det er mest relevant i 
forhold til det samlede værk. Det er vigtigt at skelne mellem den enkelte forestilling, 
som har premiere med 6 måneders mellemrum, og så selve det overordnede værk, 
som samler 3 års arbejde i et samlet udtryk. I den enkelte forestilling fokuserer vi på 
at skabe den gode historie, med klare viljer og karakterer som publikum kan leve 
sig ind i eller med. Historier som handler om menneskelige relationer, om det nære, 
på trods af at miljøerne er fremmede for dem. Det er altså ikke forestillinger, som 
diskuterer globalisering indgående, eksempelvis igennem dialoger, hvor globalt 
bevidste karaktere udveksler forskellige perspektiver på et abstrakt emne. 

Denne type teater findes allerede til overflod og er meget direkte, grænsende til 
det essayistiske og litterære i sin henvendelse til publikum. Vi har valgt en anden 
tilgang. Vores æstetik er en anden. Vi vil ramme folk i hjertet først. Vi tror på, at vi 
først og fremmest oplever verden igennem vores følelser, erfaringer og sansninger. 
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Derfor er vores omgang med globaliseringstematikken mere subtil og mindre 
bastant. Der er en intellektuel dimension i alle vores dramaer, men primært dyrker 
vi umiddelbarheden og den autentiske reaktion. 

Der hvor Teater GROB er unik er vores tilgang til den gode historie, baseret på 
velkendte, tilspidsede og dramatiske situationer. Her er det først og fremmest et eller 
flere mennesker der hudflettes, og sekundært den verden de lever i. “Globalisering” 
er i den forstand en form for baggrund på scenen, som karakterne i forgrunden, 
træder frem foran. Den baggrund er mere anonym i den enkelte forestilling, end 
den vil være i værket, hvor de relationer og tråde som allerede nu ligger begravet 
som bredbåndsfiberkabler igennem de enkelte dramaer kan ses meget tydligt. 
Globalisering er ikke bare noget som foregår et andet sted. Det er også noget vi 
gør nu, lige her. Det skal teatret vise på en gribende, umiddelbar og reflekterende 
måde. Vi skal være et spejl for samfundet, hvor vi kan se vores liv, adfærd og 
samtid perspektiveret, så vi kan få øje på vores blinde punkter. 

Den stil som Teater GROB har udviklet, er velegnet til dette formål, hvor psykologisk 
realisme og en umiddelbar genkendelig hverdag udgør rammen om dramaet. 
Vi møder publikum i øjenhøjde, og viser dem et værk om den tid vi deler sammen, 
for at forstå den og hinanden bedre. Teatrets særlige rum giver os som publikum 
mulighed for at leve os ind i situationer og mennesker som vi til dagligt er adskilt 
fra. Som vi ikke kan eller vil forstå, eller definerer os i modsætning til. 

Teatret udfordrer og træner vores empati-muskel, den muskel der gør os i stand 
til at overskride os selv og sætte os i andres sted. Når den muskel bliver trænet i 
teatret, er den meget stærkere i det daglige liv. Globalisering handler også om at 
kunne springe i tid og rum, og sætte sig i et andet menneskes sted, et andet sted 
på kloden. 

Teater GROB glæder sig til at præsentere den sidste halvdel af værket og ønsker jer, 
i første omgang, en rigtig god fornøjelse med forestillingen SMÅ FORSTYRRELSER.

Af Jesper Pedersen, kreativ rådgiver på Teater GROB
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SCENOGRAFERNES ARBEJDE

Forestillingen SMÅ FORSTYRRELSER er en del af Teater GROBs teaterværk DET 6. 
KONTINENT, som består af 6 nyskrevne forestillinger. Scenograferne på alle 6 
forestillinger er Marianne Nilsson og Anne Mette Drivsholm, der tilsammen udgør 
det scenografiske team MAAM. 

Som scenograf har man det overordnede ansvar for en forestillings samlede 
visuelle udtryk lige fra kulisser til kostumer. Grundlæggende set, skal en scenograf 
altså tænke scenografi og kostumer ind i et teaterstykkes handling. 

En scenograf skal både kende til kunstteori, dramaturgi og analyse, 
kostumeforståelse, scenografisk forståelse og kompositorisk metodearbejde. Men en 
ligeså vigtig del af scenografens arbejde består i at kunne kommunikere sine 
kunstneriske ideer visuelt og verbalt til de øvrige samarbejdspartnere i 
produktionen; instruktøren, dramatikeren, dramaturgen, producenten, 
produktionslederen, rekvisitøren, lyd- og lysdesigner.

Den scenografiske proces begynder med at læse manuskriptet til den aktuelle 
forestilling. Derefter handler det om at hjælpe forestillingen frem, ved at skabe et 
visuelt rum, der både kan være et konkret rum, et symbolsk rum og et mentalt 
rum. Scenograferne gør sig derfor mange tanker om det visuelle udtryk og deres 
forarbejde munder gerne ud i et mood board. Et mood board er en slags collage, 
der kan bestå af forskellige objekter som for eksempel billeder, tekst og prøver af 
stof, papir, læder eller andre materialer. Ved hjælp af sammensætningen af 
objekter udtrykker mood boardet den stemning, som scenografen ønsker at skabe i 
den endelige scenografi. 

Herunder ses et udsnit af et mood board til SMÅ FORSTYRRELSER:

 
 ”At være scenograf betyder, at man tager sig af alt det, som 
 publikum kan se. Vi laver hele det billede, som publikum kan se,  
 når de sidder i salen. Det gælder kostumer, det gælder rum, det 
 gælder rekvisitter og der er taget stilling til alt. Der er ikke noget, 
 der er tilfældigt, alt er gennemgået af os som scenografer.”  
 – MAAM.
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Når scenograferne har udarbejdet et eller flere mood boards udarbejder de et 
konkret design af selve scenografien. Dette design består blandt andet af 
plantegninger, opstalt og modelbygning. En plantegning er grundridset af den 
scenografi, der skal bygges. Opstalt er en tegning af scenografiens facade i 
normalprojektion på en lodret flade. Opstalten er som regel en korrekt og præcis 
gengivelse af bygningen i angivet målestoksforhold. 

Udover plantegning og opstalt, bygger scenograferne en model af scenografien. 
Modellen bygges nøjagtig som den virkelige scenografi skal se ud, blot i lille 
størrelse. Modellen fungerer som en fælles referenceramme for alle, der er 
involveret i produktionen af forestillingen. Den er et billede på det univers, som vi 
befinder os i gennem hele stykket. Det er rart at have modellen under hele 
forestillingens prøveforløb, da den rigtige scenografi ofte først står færdig ganske 
kort tid før premieren. Modellen kan blandt andet bruges til arbejdet med 
lyssætningen, men den kan også bruges som udgangspunkt for samtaler mellem 
instruktøren og scenograferne omkring praktiske detaljer. 
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Instruktøren kan eksempelvis bede scenografen om at placere en seng eller en sofa 
anderledes, sådan at scenerne i stykket kan realiseres præcis sådan som 
instruktøren forestiller sig, at de skal udspille sig. 

Herunder ses modellen af scenografien til SMÅ FORSTYRRELSER:

DET 6. KONTINENT som scenografisk ramme

Teaterværket DET 6. KONTINENT er overordnet set en udforskning af, hvad det vil 
sige at være dansk i en globaliseret tidsalder. Derfor har scenograferne Marianne 
og Anne Mette arbejdet på to parallelle planer, mens de har produceret 
scenografierne til forestillingerne. Dels har de koncentreret sig om at integrere en 
række gennemgående globale elementer, som indgår i alle 6 forestillinger i DET 6. 
KONTINENT, og dels arbejder de med at give den enkelte forestilling et helt unikt 
udtryk, der passer til netop den forestillings handling.  
Tre helt centrale globale elementer, som Marianne og Anne Mette har valgt at 
integrere som en del af scenografien i alle 6 forestillinger er byggematerialet beton, 
den hvide plastikstol og COCA COLA-dåsen.

Forestillingen SMÅ FORSTYRRELSER udspiller sig i New York i en gammel 
fabriksbygning, som karakteren Jeppe bruger som atelier. Selve rammen for 
scenografien bliver bevaret med sin betonmur, som i de tidligere D6K forestillinger 
har været enten en mur, der omkransede et hotel i Sydafrika, et hotelværelse i 
Warszawa eller et privat hjem i Peru. 
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Herunder ses de forskellige scenografier, der alle indrammes af den samme mur af 
beton:

De tre scenografier tydeliggør, hvordan materialet beton er universelt, idet det ses 
overalt i verden, og som meget forskellige udtryk.

D6K1 - Hotel Nelson

D6K2 - Warzawa

D6K3 - Jorden Brænder
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Selvom Teater GROB producerer naturalistiske forestillinger, er det væsentligt for 
scenograferne MAAM at det visuelle udtryk aldrig er et konkret billede af 
virkeligheden, men mere et billede på en virkelighed, der genskabes. 
I SMÅ FORSTYRRELSER har MAAM arbejdet med karakteren Jeppes mentale rum, 
og scenografien bliver, med sit både tomme og rodede udtryk, symbol for hans 
sindstilstand. De ønsker at skabe en klaustrofobisk følelse, og præsentere et rum, 
der er beboet af et kunstnerisk solo-menneske, i et stort tomt rum. 

 
Opgaver

• Skab et mood board over et rum, som I selv har valgt. I kan bruge et stort   
stykke pap, som I klæber billeder, tekst og prøver af tekstiler op på. 
Præsenter mood boardet for klassen og forklar sammenhængen mellem    
det rum I har taget udgangspunkt i, og de materialer, I har udvalgt. 
Vær opmærksom på, hvordan du retorisk griber præsentationen an, så bud  
skabet kan modtages optimalt.

• Når I har set forestillingen SMÅ FORSTYRRELSER kan I diskutere, hvordan 
I ser Jeppes psykiske tilstand i den konkrete scenografi. Hvilke genstande 
kan forbindes med hans sind, hans livshistorie eller hans drømme?

• Vælg en af karaktererne i forestillingen og analyser personens 
kostume i forhold til karakterens psyke, livshistorie og relationer til de andre   
medvirkende.

• Leg scenografer for en dag: læs en af scenerne fra SMÅ FORSTYRRELSER 
og skab et visuelt rum til netop den scene. Medtænk både ydre og indre 
elementer fra scenen og sørg for, at jeres udtryk bliver et symbolsk 
supplement til handlingen.

 ”Et rum kan sige mere end 1000 ord…”   - MAAM

 Marianne Nilsson er uddannet på Statens Teaterskole, scenografilinje. Hun har 
 været med i mere end 80 teaterproduktioner bl.a. ’Teaterkoncert ’GASOLIN´, Det 
 Brune Punktums forestillinger, Anders og Peter Lund Madsens show og ’En Plads i
 Mit Hjerte’. Hun har desuden lavet større tv-produktioner, udstillinger og events og 
 været censor ved optagelsesprøver og konsulent for scenografelever.

 Anne Mette Bo Drivsholm er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademis 
 Arkitektskole. Hun har været scenograf på mere end 70 TV-produktioner, bl.a på
 ’Ørnen’, ’Sommer’, og den engelske udgave af ’Wallander’.  Hun har været          
 scenograf på teater –og operaforestillinger på bl.a. Café Teatret, Svalegangen,
 Rialto, Malmø Opera og Musikteater og Teater GROB.
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DRAMATURGENS ARBEJDE 

En dramaturg er en specialist i dramaturgi; dramaets teori. En dramaturg arbejder 
oftest inden for teater, film eller andre beslægtede kunstarter. 

Dramaturgens arbejde på et teater kan variere 
meget, alt efter produktionens omfang og teatrets 
økonomiske råderum. På de større teatre er der 
fastansatte dramaturger, der sammen med 
teaterchefen planlægger repertoiret for den 
kommende sæson. Det kræver et stort 
researcharbejde og selvfølgelig et bredt kendskab 
til allerede eksisterende manuskripter fra både 
ind- og udland. Det kræver også et kendskab til 
nulevende dramatikere, så en kunstnerisk idé fra 
teatret kan blive realiseret af lige præcis den 
dramatiker, der kan skrive inden for det specifikke 
tema eller specielle stilart. Dramaturgen i denne 
position kan også stille forslag til rollebesætning, 
instruktørvalg og hvilken scenograf, der skal skabe 
det visuelle udtryk.

Researcharbejdet til den enkelte forestilling kan begynde meget tidligt i processen, 
som en sparring med instruktøren og hvis der er tale om et nyskrevet manuskript, 
også med dramatikeren. Hvis en klassisk tekst skal iscenesættes, kan 
researcharbejdet omhandle tidligere opsætninger, så de forskellige koncepter, som 
forestillingen er opsat under, kan bruges som inspirationsmateriale. F.eks. kan et 
koncept udvikles ud fra den tid man lever i. En moderne Romeo & Julie i Danmark 
vil ganske givet have et andet ”sprog” og et andet refleksionrum end i 
Shakespeares udgave fra 1500-tallet. 

Dramaturgen kan også bearbejde en eksisterende tekst i samråd med instruktøren 
og oversætteren. Instruktøren har som regel udtænkt et koncept, som teksten skal 
iscenesættes under, og derfor har det stor betydning for bearbejdningen af teksten, 
at den bearbejdes, så den passer ind i den aktuelle form.
Dramaturgen har også ofte ansvaret for at udarbejde forestillingsprogrammer og 
undervisningsmateriale, som skal indramme forestillingen på bedste vis, med 
relevante tekster, temaer og billeder.

Når en forestilling med nyskrevet dramatik skal iscenesættes, kan dramaturgens 
arbejde for det første bestå af sparring med dramatikeren i skriveforløbet. 
Dramaturgen skal dernæst analysere teksten undervejs og komme med forslag til 
ændringer. Der vil være en løbende dialog med både dramatiker og instruktør om 
opsætningens muligheder og udfordringer. 

  Dramaturgens 
 arbejdsområder

 
•Researcharbejde til 

 repertoireplanlægning

 •Researcharbejde til 
 enkelte forestillinger

 •Indgå i samarbejde med  
 dramatikeren under 
 skriveforløbet

 •Feedback under prøve
 forløbet af en forestilling
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Et af de væsentligste arbejdsområder for en dramaturg er også i teatersalen. 
Det første møde med hele holdet bag en produktion er til læseprøven. 
Instruktøren og/eller dramatikeren fortæller om manuskriptets baggrund og 
visionerne for, hvordan forestillingen skal iscenesættes, om karaktererne og deres 
udvikling og om det univers, der skal skabes i løbet af de næste 6-7 uger. 
Derefter læser skuespillerne stykket op for alle og bliver for første gang introduceret 
til, hvordan de andre betoner deres karakter. Dramaturgen hæfter sig især 
ved instruktørens tale, da det kan være afsættet for udarbejdelsen af 
forestillingsprogrammet og undervisningsmaterialet. Herefter vil dramaturgen 
deltage til gennemspilninger under hele prøveforløbet, ca. en gang om ugen, så 
udviklingen af forestillingen følges på tæt hold. I opløbsugen, som er ugen inden 
premieren, er der som regel gennemspilninger af forestillingen hver aften. Her kan 
dramaturgen skabe sig et tydeligt billede af, hvor forestillingen bevæger sig hen, 
og efterfølgende holde møder med instruktøren og dramatikeren, hvor der 
diskuteres om det er den rette kurs, eller om der skal ske ændringer inden næste 
gennemspilning. F.eks. kan det være nødvendigt at gøre en handling eller en 
karakter mere markant, for at tydeliggøre en konflikt, eller måske skal der slettes 
noget tekst, hvis forestillingen bliver for lang eller hvis noget af teksten ”forstyrrer” 
det egentlige budskab.

På Teater GROB iscenesættes der altid nyskevet dansk dramatik, og derfor har 
teksten et særligt fokus. Dramaturgens arbejde på GROB er 
derfor primært aktuelt under tilblivelsen af manuskriptet, som en sparring med 
dramatiker og instruktør. Men dramaturgens funktion er også væsentlig under 
prøveforløbet, hvor teksten bliver vakt til live på scenen, og man kan se hvad der 
fungerer, og hvad der eventuelt ikke fungerer. Her skal dramaturgen kunne gen-
nemskue alle mekanismer og foreslå ændringer i teksten, så iscenesættelsen kan 
blive troværdig. Det kan både være at slette stykker af teksten eller komme med 
bud på tilføjelser. Dette stykke arbejde sker altid i samråd med dramatikeren, da 
manuskriptet i sidste ende altid vil være dramatikerens værk. 

Opgaver

• Udvælg en scene i manuskriptet til SMÅ FORSTYRRELSER og rediger i det, 
ved at tilføje eller slette tekst, så der skabes en ny betydning.

• Udvælg et tekststykke fra Romeo & Julie og omskriv det, så det passer til 
vores tid, både i sprogbrug, handlinger og referencer. 

• Vælg et tema fra forestillingen SMÅ FORSTYRRELSER og udarbejd et afsnit til  et 
undervisningsmateriale, hvor du behandler temaet. Find på 2-3 opgaver, som dine 
klassekammerater efterfølgende kan arbejde med. Temaerne kan f.eks. være: 
New York, Den amerikanske drøm, svigt, forældre, fra barn til voksen, forhold eller 
måske noget mere scenemæssigt som lys og lyd. 
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INSTRUKTØRENS ARBEJDE

Instruktøren er den person, der har det overordnede kreative ansvar for en 
teaterforestilling. Instruktørens rolle i en teaterproces har udviklet sig meget 
gennem tiden. Først i 1800-tallet blev det en decideret profession at være 
sceneinstruktør. Indtil da var det f.eks. dramatikeren eller teaterlederen, som 
vejledte skuespillerne og koordinerede prøverne. Årsagen til at instruktørens rolle 
blev specialiseret, var en naturlig udvikling i 
forbindelse med nye krav til både spillestil og 
sceneteknik. Der blev lagt vægt på en intens 
personinstruktion og et detaljeret arrangement til 
skuespillerne, som skulle hænge sammen med 
karakterens psykologiske udvikling. Det er et 
arbejde som også i dag er en af de primære 
opgaver for en instruktør. Når man som instruktør 
har det overordnede kreative ansvar for en 
forestilling, betyder det, at man fungerer som den 
overordnede fortolker og tilrettelægger af de 
sceniske forløb og de psykologiske karakteristikker 
og udviklinger. Oftest udføres personinstruktionen 
i tæt samarbejde med skuespillerne, som selv 
byder ind med relevante forslag til både 
arrangement og udvikling for karakteren.

Interview med Per Scheel-Krüger, instruktør på forestillingen 
SMÅ FORSTYRRELSER 

Hvad er din rolle som instruktør?
”Som instruktør modtager jeg først og fremmest et manuskript, som jeg læser 
igennem og derefter skal være iscenesætter for. Det betyder, at jeg skal tage mig 
af det teatralske udtryk og være den, som doserer og komponerer hele 
forestillingen. Jeg skal fortolke og iscenesætte manuskriptet, og sørge for, at det 
kommer ud i en form, så tema, historie og vision forstås bedst muligt. Jeg skal være 
en tovholder, der sørger for at alle arbejder for samme mål. Jeg skal sikre, at alle er 
i gang med en kunstnerisk udvikling og undersøgelse inden for deres eget 
arbejdsfelt, og så skal jeg sætte det sammen til sidst. Min rolle som instruktør er at få 
de tørre ord til at blive levendegjort og udvide det til en scenisk oplevelse. 
Det er meget privilegeret at få lov til at bestemme selve udtrykket. Som at lave et 
levende maleri.”

Hvordan griber du det an, at få en tekst levendegjort?
”Som det første sætter jeg mig ned og læser manuskriptet mange gange i træk. 
Jeg giver mig selv nogle opgaver, hvor jeg f.eks. fokuserer på en bestem karakter, 
på stemningsskift eller på overgangene mellem scenerne. Det gør, at jeg altid 

 Arrangement

 • Et arrangement er 
 instruktørens placering 
 af skuespillerne på 
 scenen. 
 • Et godt arrangement 
 fokuserer publikums 
 opmærksomhed, skaber 
 visuel balance eller 
 variation i skuespillernes
 bevægelsesmønstre og 
 sørger helt basalt for, at 
 ingen går ind i hinanden 
 eller møblerne.
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bliver udfordret og kan opleve nye elementer i manuskriptet. Jeg bryder teksten 
ned, jeg analyserer det, jeg tænker meget over hver enkelt karakter, og hvilken 
udvikling de har i stykket. Jeg tænker over, hvilken rejse stykket har, og hvordan 
det udvikler sig fra A til Z. Så laver jeg en stor forberedelse, hvor jeg instruerer alle 
scenerne og alle replikkerne inde i hovedet, jeg tænker over hvilke muligheder, 
der er i replikkerne og hvordan de kan siges, og med hvilke indstillinger. 
Derudover tænker jeg meget over, hvad scenografien kan bruges til, og hvilke 
muligheder den indeholder. F.eks. hvad en stol kan bruges til i et rum og hvad en 
karakterer kan bruge en stol til i et rum. Jeg prøver at lade som om, at jeg oplever 
alting for første gang, så jeg kan være i en position, hvor jeg hele tiden får ideer på 
det materiale der er. Både dramatikeren og scenografen kan have haft mange 
ideer og tanker, men jeg er den næste fortolker, så jeg tillader mig at undersøge 
scenografien og karaktererne, rekvisitterne, lyd og lys. 

Når jeg møder op til prøvestart, møder jeg faktisk op med et forholdsvist blankt 
stykke papir. Selvom jeg har en iscenesættelsen oppe i hovedet, er det afgørende 
for mig, når jeg træder i karakter som instruktør, at jeg også giver ansvaret videre 
til alle de andre omkring mig. Jeg synes det er mere interessant, hvis skuespillerne 
og alle de andre kunstnere omkring processen får lov til at byde ind med deres 
ideer. Min rolle som instruktør er at vælge det, jeg synes er bedst, det jeg synes er 
mest virkningsfuldt, det der giver mest mening i forhold til at lave denne her 
forestilling på det her tidspunkt. 
Jeg skal hele tiden lade mig begejstre af materialet i min arbejdsproces. 
Jeg bliver mest begejstret når jeg står i prøvelokalet og ser nogen på scenen skabe 
noget unikt, og for første gang gør noget levende. Det er noget af det, der er så 
spændende ved ny dansk dramatik, der er ikke andre pejlemærker, du kan ikke 
få hjælp af nogen. Jeg kan ikke se andre steder hen, hvor nogen har lavet lige 
præcis det her stykke før.”

Hvilke overvejelser gør du dig om den enkelte karakters udvikling og deres 
relationer til de andre karakterer?
”Det optager mig rigtig meget, hvordan en karakter tænker. Jeg holder meget af, 
at prøve at forme en karakter ud fra, hvordan det ser ud i den virkelige verden. 
Jeg synes det er interessant at have karakterer på scenen, som minder om 
almindelige mennesker ude på gaden. At arbejde med den psykologiske 
baggrund, som karakterne har og finde ud af, hvad deres natur er, hvad deres 
livssyn er, hvilke ønsker og drømme de har, og hvad deres mål i livet er. Det næste 
skridt er at se på relationerne, hvis de er et kærestepar i stykket, hvordan ser deres 
hverdag så ud? Hvordan ser en søndag morgen ud? 
Jeg vil til SMÅ FORSTYRRELSER undersøge karakterenes relationer og hvordan de 
hver især opfører sig. Jeg har nogle kunstneriske udvekslinger med skuespilleren, 
så vi har en forståelse af, hvor karakteren står psykologisk, hvad det er for en natur 
han bærer rundt på og hvordan han forholder sig til livet. Det er en masse 
udenoms forundersøgelser, som er med til at skabe et naturalistisk liv på scenen.”
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Hvilke andre metoder har du til at skabe et naturalistisk stykke?
”Jeg interviewer karaktererne og leger med improvisationer og beder skuespillerne 
spille mange af de scener, som ikke konkret er med i stykket, men som ligger uden 
for stykket. F.eks. den første date eller hvad deres job består af. Alle de scener er 
med til at tegne deres indre liv og også deres fysik. De observationer jeg gør mig i 
improvisationerne, trækker jeg med ind i prøverummet, og minder skuespilleren 
om en bestemt bevægelse, følelse, livssyn, fysisk holdning eller udtalelse, som de 
har haft. Karakterens udvikling og den naturalistiske stil er at fokusere på de 
psykologiske årsager til, hvorfor karaktererne gør som de gør. Hvad deres indre 
modstande på sig selv og på hinanden er. Man kan nemt gå fra et hjørne til et 
andet og sige en replik, men det er alt det, der sker imellem og grunden til, at man 
gør det, der er det spændende. Det er ligesom at være dukkefører, hvor man kaster 
en masse forhindringer og følelser ned over karaktererne, og lader dem gå linen 
ud. De kan udleve alt det, man ikke selv tør. Det er jo det skønne ved at være 
instruktør og skuespiller, at man får lov til at udleve alle de situationer og følelser, 
som man normalt ikke gør. I det teatrale rum har vi chancen for at prøve noget af, 
som er uforpligtende. 
Jeg instruerer meget bekræftende. Jeg holder meget af at fremhæve det, der giver 
mening. Det er sådan set mit instruktionsværktøj eller sprog i alle forundersøgelser 
og improvisationer. Jeg beder skuespillerne om at tænke over karakterens 
livshistorie, og hvad karakteren kan lide, både tøjstil, musik, digt, mad og maleri. 
Det giver mig nogle ekstra dimensioner at lege med og som oftest, er der nogle af 
elementerne, der kommer med i stykket som f.eks. en rekvisit eller et smykke. Det 
gør at de altid kan mærke deres karakter, når de har en bestemt fysisk holdning 
eller genstand med på scenen.”

Hvordan ved du at du er på rette vej i iscenesættelsen? At du finder det rigtige 
udtryk?
”Det gør jeg ved at samle mine erfaringer fra en lang prøveperiode og en lang 
forundersøgelse. Når jeg har prøvet en scene mange gange, og selv har en 
fornemmelse af, hvad man kan med en scene, både intuitivt og bevidst, så har 
jeg en masse oplevelser og brikker, som jeg stille og roligt sætter sammen. Ofte har 
jeg nogle overordnede temaer som jeg ønsker at arbejde med, men nogle gange er 
jeg fascineret af en skuespiller eller en scene, som kan noget særligt, som jeg ønsker 
at fremhæve.
Som instruktør skal man være enormt detaljefikseret, man skal være lidt nørdet, 
man skal udholde at kunne se på de samme scener spillet på mange forskellige 
måde hver eneste dag.  Se de samme følelser med bitte små nuancer blive 
gennemlevet. Man skal være følsom og være fascineret af både små og store 
følelser hos mennesket. 
Jeg kan godt lide den samhørighed og fællesskabsfølelse som opstår i et 
prøveforløb, hvor vi sammen afsøger de mange menneskelige følelser, som vi 
derefter afprøver som en del af forestillingens udtryk. Om det er et genkendeligt 
udtryk, får man at mærke omgående, ved den respons der kommer fra publikum.”
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Opgaver

• Læs nedenstående uddrag af SMÅ FORSTYRRELSER og læs det, som en instruktør, 
der undersøger mulighederne for karaktererne. 1. læsning skal du fokusere på 
Jeppes udvikling og indre liv. 2. læsning fokuseres på Majbritt og hendes 
udvikling. 3. læsning, fokuseres på stemningsskift.

• Skab din egen version af karaktererne, ved at digte deres forhistorie, deres 
livssyn, deres forhindringer og deres drømme. 

• Benyt karakterernes livshistorie til at indgå i improvisationer. Lav f.eks. en 
improvisation over en familiemiddag i Majbritts barndomshjem. Jeppes afsked 
med familien. Jeppe og Anns dagligdag, første date, fisketur med Anns børn, osv.

• Udvælg et par replikker og sig dem med forskellige indstillinger. Afprøv at sige en 
replik med den mest logiske og ulogiske indstilling. Overvej hvilke indstillinger, der 
virker stærkest og diskuter resultatet med resten af klassen.

Uddrag af SMÅ FORSTYRRELSER

Majbritt: Det var fordi en af mine kollegaer, Sofie, skulle have været herovre til en 
konference. Vi arbejder hos Deloitte. Men hun og hendes mand kæmper med at få 
det til at fungere. Og hun valgte så aflyse, for at prøve og redde stumperne. Selvom 
jeg nu synes han virker som en dårlig investering. Men det gav jo så mig chancen 
for at komme afsted. Jeg havde faktisk bestilt tid til, du ved. Jeg var jo fuldstændig 
overbevist om, at jeg ville have det fjernet.
Jeppe: Det skulle du have gjort.
Majbritt: Det skulle jeg måske, men/
Jeppe: Jeg vil gerne bede dig om at gå.
Majbritt: Hvad?
Jeppe: Jeg vil gerne bede dig om at gå.
Majbritt: Er det dårligt tidspunkt?
Jeppe: Nu.
Majbritt: Jeg kan komme igen en anden dag.
Jeppe: Så hør dog hvad jeg siger til dig.
Majbritt: Jeg forstår ikke -
Jeppe: Der er ikke noget at forstå.
Majbritt: Jeg mener bare. Altså lige før så sagde du/
Jeppe: Jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Okay?
(Majbritt står tavs og stirrer på ham et øjeblik. Jeppe stadig med ryggen til. Majbritt 
gør ansats til at gå. Standser.)
Majbritt: Jeppe!
Jeppe: Det kan godt være at det gør ondt at høre, men det er sådan det er. 
Majbritt: Hvad er du bange for? At du pludselig “hænger på mig”, eller hvad?
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Jeppe: Jeg vil bare gerne have at du går.
Majbritt: Det forstår jeg. Jeg forstår bare ikke hvorfor?
Jeppe: Tror du ikke at jeg havde fundet ud af at finde dig, hvis jeg virkelig gerne 
ville?
Majbritt: Hvordan kan du få dig selv til/ Du er min far! Eller “var” i hvert fald. 
Jeppe: Jeg var ikke din far. Jeg var din mors yngle-buk. Jeg var din mors yndlings 
aversion. Jeg var din mors kludedukke. Jeg rendte rundt og prøvede og udfylde 
et eller andet kæmpe tomrum inde i hende. Prøvede at være så helvedes til stede. 
Bekræfte hende i alt hvad hun gerne ville bekræftes i. Hvor dårligt hun havde det. 
Og hvor dårlig en mand jeg var for hende. Men det var aldrig nok. Der var aldrig 
noget, der var nok. Og det var nok derfor vi skulle have dig. For at hun ikke skulle 
være alene med mig. Eller for at fylde noget i hendes store hul. Jeg ved det ikke. 
Men det var i hvert fald ikke min ide - med dig. 
(Majbritt står et øjeblik og kigger på ham.) 
Majbritt: Jeg kunne sige, så meget – (Hun ryster på hovedet.)
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INTERTEKSTUALITET
  
Dramatikere og forfattere gør ofte brug af intertekstualitet, som er de forbindelser, 
der skabes mellem tekster på tværs af tid og sted. Det er en reference eller en 
genfortælling af et tidligere værk, som får ny betydning i 
det aktuelle værk. Intertekstualitet ses også billedligt i 
malerier, fotos og reklamer, hvor f.eks. 
Jesus bliver afbilledet som han så ud, med sit kors på 
ryggen, men forståelsen og meningen kodes nu i en 
anden kontekst, og skaber dermed en ny betydning. 
De intertekstuelle referencer skaber altid en bestemt effekt, 
som er ønskværdig i det aktuelle værk. Men effekten er 
selvfølgelig kun aktuel, hvis modtageren kender de tekster, 
som der refereres til. Modtagelsen og effekten af de 
intertekstuelle referencer vil derfor altid være individuel.

 Forestillingerne i DET 6. KONTINENT gør  
 brug af intertekstuelle referencer i stor stil. 
 I HOTEL NELSON ser drengen Mads en 
 Woody Allen film ’Annie Hall’ i fjernsynet.  
 Det er en specifik scene, hvor en mor med 
 sin søn sidder hos lægen, fordi drengen 
 nægter at lave lektier, for hvad nytter det,  
 når ”the universe is expanding”. Det er en 
 intertekstuel reference, som dramatikeren
 Thomas Levin bevidst har valgt, som en
 perspektivering på Mads´ tilstand i stykket,
 men også som kommentar på selve plottet 
 i forestillingen. 

 I forestillingen WARSZAWA er to karakterer 
 klædt ud som henholdsvis Hitler og en jøde    

 i fangedragt. De spiller med en badebold og ”Hitler” ender i en position, som er helt 
identisk med Charlie Chaplin i ”The Great Dictator”. En position hvor Chaplin spiller 
Hitler, der leger med en stor jordklode, som symbol på hans omnipotens.

 INTERTEKSUALITET
 
 Inter betyder mellem, så lige
 som intercitytog er tog, der 
 kører mellem byer, og 
 internettet er kommunikation  
 mellem netværk, så er 
 intertekstualitet de forbindelser, 
 der findes mellem tekster på 
 tværs af tid og sted. På den
 måde taler gamle og nye 
 tekster med hinanden.

 Kilde: dansk.gyldendal.dk
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I SMÅ FORSTYRRELSER bruges der også intertekstualitet. Karakteren Ann har en 
fortid med en uforløst skuespillerdrøm, og hun optræder på et tidspunkt i stykket 
med en monolog fra ”Who´s afraid of Virginia Woolf”:

Denne intertekstuelle reference kan umiddelbart tolkes som et eksempel på Anns 
drøm om en skuespillerkarriere, men man kan også dykke ned i teksten og 
undersøge selve historien eller hovedkarakterens konflikt i ”Who´s afraid of 
Virginia Woolf”. I så fald vil man må øje på temaer som, dysfunktionelle parforhold, 
traumer, mangel på børn, utroskab, uforløste længsler osv. Det vil altid være et 
tolkningsspørgsmål, da en reference i sig selv ikke kan være præcis for alle 
modtagere. Men som afsender (dramatiker, sangskriver, digter, maler, osv.) vil der 
oftest ligge en motiveret og præcis mening med brugen af den intertekstuelle 
reference.
 
Opgaver

• Diskuter i klassen de forskellige eksempler på DET 6. KONTINENTS eksempler på 
intertekstuelle referencer. Hvordan kan mon kode dem? Hvad var den oprindelige 
references budskab og hvad betyder det i den nye kontekst?

• Skriv et digt, en tekst eller lign. og brug en intertekstuel reference. Lad de andre 
i klassen læse teksten og diskuter, hvad det gør for teksten, når man bruger i
ntertekstualitet.

• Find eksempler på intertekstualitet i f.eks. reklamer, sange eller dramatiske 
tekster. Diskuter hvilke referencer der virker stærkest? 

• Replikker fra William Shakespeares mange skuespil bliver ofte brugt som 
intertekstuelle referencer. Find eksempler på Shakespeare citater i andre tekster, 
f.eks. replikkerne fra Hamlet ”To be or not to be, that is the question.”eller 
“Something is rotten in the state of Denmark”. Analyser hvordan citaterne kan 
bruges i de nye sammenhænge og hvilken betydning, der opstår.

 Ann:

 Hey, hey where is everybody. Sådan starter den. Og så råber jeg på 
 George. Og drikker noget mere. De drikker hele tiden. Og så lige pludselig 
 begynder hun at tale sådan her, som et lille barn. Daddy? Daddy? Martha 
 is abandoned. Left to her own vices at - something o’clock in the old A.M. 
 Daddy White Mouse; Do you really have red eyes? Do you? Let me see. Oh! 
 You do. Daddy, you have red eyes - because you cry all the time, don’t
 you, Daddy? Yes you do. You cry all the time. I’LL GIVE ALL YOU BASTARD
 FIVE TO COME OUT FROM WHERE YOU’RE HIDING.

- Uddrag af manuskriptet til SMÅ FORSTYRRELSER
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INTRATEKSTUALITET

I Teater GROBs teaterværk DET 6. KONTINENT følger vi en række danskere i 
udlandet. I hver af de 6 forestillinger følger vi et dansk fællesskab på et nyt 
kontinent. Fællesskabet kan f.eks. være en højskole, en gruppe Politiken Plus 
kunder, en polterabend, en familie eller arbejdsmæssige relationer. Uanset 
fællesskabets art, fokuseres der på, hvilke regelsæt og værdier, der præger vores 
møde med verden og hinanden. Hvordan vi er forbundne,  hvad der er lokalt og 
hvad der er globalt.
Netværksteorien Six Degrees of Separation, bygger på ideen om, at alle mennesker 
på jorden er forbundne med kun seks led. Det betyder, at når man møder en man 
ikke kender, er man kun seks led fra at være forbundet alligevel via ’en ven af en 
ven’. Dramatikerne på DET 6. KONTINENT har tydeliggjort teorien i de enkelte 
forestillinger, ved at henvise til karakterer, handlinger og historier, som bliver 
præsenteret i andre af værkets forestillinger.

I teaterværkets første forestilling HOTEL NELSON optrådte der en karakter, der hed 
Maria Thomsen, som til sidst i forestillingen finder ud af, at hun er gravid. I den 
næste forestilling WARSZAWA møder vi Johannes, som fortæller om en affære han 
har haft med selvsamme Maria Thomsen. Men om han er far til barnet eller ej, kan 
vi kun gisne om. I WARSZAWA hører vi også om vennen Rune, som skulle deltage 
i polterabenden, men som aldrig når frem. Vi ser ham derfor ikke på scenen, men 
karakteren lever i vores bevidsthed og på samme vis gøres han virkelig i tredje 
forestilling JORDEN BRÆNDER, hvor karakteren Poul fortæller om sin søn Rune. 
Heller ikke i denne forestilling er Rune fysisk på scenen. Han repræsenterer i stedet 
for et at de bindeled, der konstant er mellem mennesker, og som knytter os 
sammen.

Teksteksempler på Runes eksisteren:

Uddrag fra WARSZAWA

Johannes: (i tlf.): Sig mig engang sidder du ikke i en flyver?...Hva?...Rune for 
helvede!!!...
David: (griner): Hvad nu?
Johannes: (i tlf.): Cypern!!!???...Jamen, hvad tid er du så?…Jamen så misser du jo 
koncerten…Jeg har bestilt bord til klokken ti…om aftenen din idiot…klokken 22 ja…
Fint…ja ja…det ved jeg godt…Ikke endnu nej/
David: Hils! 
Johannes: (i tlf.): Jeg skal hilse fra…(til David)…Jeg skal hilse igen…(til Rune)…
Men, hvad…(til David)…og sige undskyld…
David: Apologies accepted!
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Uddrag fra JORDEN BRÆNDER

Kræsten: Værdivikinger! Det er præcis hvad vi er - Smukt! Og det er da også lige 
noget for dig, Poul.
Poul: Hvorfor?
Kræsten: Jeg kan huske du snakkede om vikinger, og I havde da også givet jeres 
søn sådan et rigtigt vikingenavn?
Poul: Rune. Men det var nu min kone… ekskones ide. Det er hende der er tosset 
med alt det vikingehalløj, og det kan da godt være knægten farer rundt i verden 
for det der GPS firma, men viking det er han fandeme ikke. Og så kører han 
Citroen, har jeg sagt det?
Kræsten: Nej, det har du ikke nævnt.
Poul: Citroen… men jeg har også altid vidst, der var noget galt med drengen.
Sara: Undskyld, men hvad er der nu galt med Citroen?
Poul: Hvor lang tid har du?

I DET 6. KONTINENTs første forestilling HOTEL NELSON hed en af hovedkaraktererne 
Sofie Clausen-Madsen. Hun var taget på ferie i Sydafrika med sin mand og barn, i 
et desperat forsøg på at redde sit skrøbelige ægteskab og sin temmelig forkvaklede 
relationen til sin søn. I forestillingen SMÅ FORSTYRRELSER præsenteres vi igen for 
Sofie, igennem karakteren Majbritt, der omtaler Sofie som sin veninde og kollega fra 
Deloitte. Sofies ægteskab nævnes også, så publikum har mulighed for at opdage 
referencen. 

Teksteksempler på Sofies eksisteren:

Uddrag fra SMÅ FORSTYRRELSER

Majbritt: Det var fordi en af mine kollegaer, Sofie, skulle have været herovre til en 
konference. Vi arbejder hos Deloitte. Men hun og hendes mand kæmper med at få 
det til at fungere. Og hun valgte så aflyse, for at prøve og redde stumperne. 
Selvom jeg nu synes han virker som dårlig investering. Men det gav jo så mig 
chancen til at komme afsted.

Når man benytter interne referencer, som eksemplerne ovenfor, er der tale om 
intratekstualitet. Intratekstualitet er et element, der findes indenfor rammerne af et 
enkelt værk, eller skaber et forhold mellem elementer fra flere værker af samme 
kunstner. Intratekstualitet ses ofte i filmens verden, hvor en instruktører henviser til 
sine tidligere værker i form af f.eks. musik, handling eller replikker. Det kræver 
naturligvis et solidt kendskab til instruktørens værker, og det kan være med til at 
give tilskueren en langt større oplevelse og forståelse af værket.
DET 6. KONTINENT kan i kraft af sit omfang benytte sig af intratekstualiteten og 
derigennem også pointere netværksteorien Six Degrees of Separation. Som den 
opmærksomme publikummer kan man både få udvidet sin forståelse og oplevelse 
af den enkelte forestilling, og samtidig få overblikket over teaterværket og dets 
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vision om at sætte fokus på, hvad det vil sige at være dansk i globaliseringens 
tidsalder.

Opgaver

• Læs to eller flere af manuskripterne til DET 6. KONTINENT og find flere 
intratekstuelle eksempler.

• Skab jeres eget værk i klassen: Person nr. 1 skriver en kort novelle (1-2 sider) ud 
fra et specifikt tema, f.eks. danskhed, ungdom, fra barn til voksen. Person nr. 2 
læser novellen og skriver derefter en ny novelle med en intratekstuel reference i. 
Fortsæt proceduren med så mange personer I ønsker. Læs derefter jeres noveller 
højt for hinanden og notér, hvor mange personer og steder, der bliver præsenteret i 
alt, og hvor mange gange de går igen. 

• Lav et research arbejde på f.eks. din yndlings kunstner (musiker, dramatiker, 
billedkunstner, filminstruktør) og led efter de intratekstuelle referencer. Visualiser 
referencerne, så sammenhængene bliver tydeliggjort, og præsenter det for resten 
af klassen.

Anvendt litteratur og inspiration til videre læsning her og
’Fokus – en grundbog i film, tv og video’ af Per B. Katz, Henrik Poulsen.

https://rokri.wordpress.com/leste-b%C3%B8ker/pedagogiske-intertekster/
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FORESTILLINGSANALYSE

Når man skal lave en forestillingsanalyse, er det vigtigt, at man får alle 
forestillingens elementer med i sit samlede udtryk; handling, plot, skuespil, 
instruktion, lys, lyd, scenografi, rekvisitter mm. Når hele udtrykket er samlet kan 
man samle trådene og analysere sig frem til en vurdering.
Det kræver naturligvis øvelse at kunne rumme alle de mange indtryk og udtryk på 
én gang, og derfor kan man begynde med at fokusere på bare ét af punkterne.
Beslut dig for, om du til forestillingen SMÅ FORSTYRRELSER vil fokusere på 
scenografien, instruktionen eller selve dramaet. 
Følg derefter inspirationspunkterne for dit område nedenfor.

Scenografi

• Hvordan så scenen ud, og hvordan var rummet indrettet? (farver, materialer, 
rekvisitter, kostumer mm)
• Hvorfor tror du, at scenograferne har valgt at lave scenografien lige præcis 
sådan?
• Hvilke symbolske ting blev brugt, og hvad var deres betydning?
• Hvilken stemning var scenografien med til at skabe?
• Hvordan understøttede scenografien selve historien?
• Hvordan virkede MAAMs scenografi for det samlede udtryk?
• Hvordan blev teaterrummet brugt?

Instruktion

• Hvilke karaktertræk har de fire karakterer på scenen, som du umiddelbart ikke 
kunne læse ud af manuskriptet?
• Hvorfor tror du, at instruktøren har valgt netop disse karaktertræk?
• Beskriv hvordan scenografien blev brugt i skuespillet. Var der passager som pri-
mært hørte til ét bestem sted i rummet? Hvilke rekvisitter gjorde de forskellige ka-
rakterer tydeligere? 
• Hvordan gjorde stykket brug af lys og lyd, projektioner og billeder? Og hvordan 
var det medskabende til stemningen i stykket?
• Skriv en analyse af iscenesættelsen, hvor du kritisk vurderer hvordan iscenesæt-
telsen er lykkedes. Hvad undrede dig og hvad overraskede dig?

Dramaet

• Læs manuskriptet til SMÅ FORSTYRRELSER og sammenlign det med det, der reelt 
blev sagt på scenen. Var der passager der manglede eller var der blevet tilføjet 
noget? 
• Hvad var historiens plot og hvordan oplevede du handlingens udvikling?
• Hvordan var tempoet i handlingen?
• Hvem så du som hovedkarakter, og hvorfor?
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• Benyt berettermodellen som analysemodel til at få overblik over historiens forløb 
og spændingsopbygning.
• Skriv en forestillingsanalyse, med udgangspunkt i berettermodellen, og vurder 
hvordan du synes iscenesættelsen er lykkedes. 

Når du har uddybet dit fokusområde kan du udbygge det med andre elementer 
fra forestillingen, så du får perspektiveret din analyse til f.eks. 
skuespilpræstationerne, kontakten med publikum, lys og lyd eller den følelse, som 
forestillingen frembragte i dig.
Husk at forberede dig godt inden du skal se forestillingen. Tag evt. en lille blok 
med, så du kan notere det, du umiddelbart lægger mærke til. Det kræver stor 
tilstedeværelse at lave en forestillingsanalyse, uanset fokusområde, da man både 
skal være bevidst om teatrets tekniske detaljer og samtidig lade sig opsluge af 
stemningen og handlingen i forestillingen. 
Nedenfor er der nogle inspirationspunkter, som du vil kunne udbygge og 
perspektivere din analyse med.

• Hvordan reagerede du? Stemte det overens med det øvrige publikum?
• Hvad husker du bedst fra forestillingen?
• Hvilke scener kunne du bedst lide? Hvorfor?
• Beskriv dit umiddelbare indtryk af forestillingen med tre linjer
• Hvilke tanker og følelser frembragte forestillingen hos dig?
• Hvad fungerede bedst ved forestillingen?
• Hvilken stemning var der i forestillingen?
• Hvilke associationer gav forestillingen dig?
• Hvilken skuespiller kunne du bedst lide, og hvorfor?
• Hvad er historiens plot/konflikt?
• Hvilke temaer bliver belyst i forestillingen? Fik du associationer til andre temaer?
• Hvordan kan forestillingen spejles i forhold til det samfund, vi lever i?
• Hvorfor tror du, at Teater GROB har valgt at lave netop denne forestilling?
• Hvad fik forestillingen dig til at tænke over? Hvilken mening eller hvilket budskab 
fik du ud af forestillingen?
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BILLETTER

Er I en klasse eller et hold, kan I opnå forskellige rabatter på GROB:

Ung gruppe
45,- pr. person - også lærerne!
Mindst 6 unge under 25 år og gælder kun i prisgruppe C (8.-11. række). 
Hver gang I er 6 unge, kan en voksen komme med til samme pris!

Studerende
135,- / 70,- Prisen er for hhv. prisgruppe B og C.

OBS! Kan kun købes via GROB på tlf 35 300 500 eller via billet@grob.dk

Reservation og køb af billetter

Vi forhåndsreserverer gerne flere billetter, end I egentlig skal bruge – så længe I 
bare sørger for at oplyse os om det endelige antal, 2–3 uger inden I skal i teatret. 
Herefter sender vi en faktura til skolen eller dig.
Ring for info og billetter på tlf. 35 300 500 eller skriv til billet@grob.dk

Ekstra

• Få tilsendt manuskripter til undervisningsbrug
• Få en snak med skuespillerne eller instruktøren inden eller efter forestillingen
• Se udvalgte forestillinger i dagtimerne
• Download undervisningsmateriale til udvalgte forestillinger - hold øje på grob.dk
• Få en rundvisning på teatret og en snak med teaterledelsen
• Kom på workshop i scenografien inden I ser forestillingen

mailto:billet%40grob.dk?subject=Billetter
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WORKSHOPS 

Bliv inspireret til at udforske teatrets virkemidler før og efter jeres teaterbesøg.

Workshop før teaterturen. GROB tilbyder en teaterpædagogisk workshop til jeres 
skoleklasse med forestillingens tematik. I vil blive introduceret til forskellige 
teaterøvelser, blive involveret med opgaver der skal løses individuelt og i grupper 
og præsenterer jeres små visninger for hinanden. Formålet er at inspirere og give 
konkrete metoder til at anvende teater i undervisningen. 

Workshop efter forestillingen. Meningen er, at eleverne skal arbejde med nogle af 
de virkemidler, som teaterforestillingen berører. Det kunne være at skrive deres 
egne scener, arbejde med scenografi, lys og lyd eller noget helt tredje. Det centrale 
er at de unges egne fortællinger er i fokus og de vil opleve hvordan de selv kan 
komme til udtryk ved hjælp af teatrets formsprog.

Workshoppen vil som udgangspunkt varer 4. lektioner. Vi byder jer velkommen 
her på teatret, så I og jeres elever kan opleve teatrets rum, evt. med en decideret    
rundvisning. Vi kan også tilbyde at workshoppen foregår på jeres skole/gymnasie 
midt i jeres hverdag.

Underviser

Freja Rault-Lykkeberg uddannet dramapædagog fra Københavns Universitet og 
har 10 års erfaring med at undervise i drama bl.a. fra Den lille Dramaskole samt 
Teaterkufferten.dk. Freja kan kontaktes på freja@grob.dk
Pris workshop: 1.950 kr. for 2 lektioner à 45 min Teaterbilletter: 45 kr. pr. person
Book en workshop
Skriv til freja@grob.dk eller ring på 35 300 500 hverdage mellem kl.10-16

Andre tilbud til jeres skole

• Undervisningsmateriale til fri download
• Valgfagsundervisning i drama
• Workshoppen: Hvad kan jeg blive? Skuespiller? - i samarbejde med GROW
• Workshoppen: JA- laboratoriet – trivsel i klassen med teater i centrum
• Workshoppen: MY HOOD – alle har en historie om hvor de kommer fra

Vi glæder os til at se jer!


