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PANDA AFFÆREN
 
Et magtspil om big business, tillid og paranoia

Teater GROB præsenterer med PANDA AFFÆREN den 5. forestilling i værket DET 6. KONTINENT. 
Et værk der gennem seks nyskrevne og sammenhængende forestillinger skildrer dansk identitet i 
globaliseringens tidsalder. 

Den prisbelønnede dramatiker Maj Rørbæk Damgaard har skrevet PANDA AFFÆREN, som foregår i Kina. 
I de tidligere forestillinger har vi været i Sydafrika, Polen, Peru og New York og nu er rejsen nået til verdens 
mest effektive supermagt, Kina.

I forestillingen møder vi Rikke og Peter, der begge arbejder for det danske familieejede medicinalfirma 
Denpharm. Nu mødes de i Shanghai, med hver deres idé om, hvordan man driver forretning i Kina. 

Midt i deres interne kamp mellem idealisme og hurtige penge står kineseren Wang, der leder det firma de
drømmer om at overtage. Wang har imidlertid sin egen plan med de to krigslystne danskere…

   
  Den som hverken kender
  sig selv
  eller fjenden
  vil tabe
  alle slag

 – General Sun Tzu

OM UNDERVISNINGSMATERIALET
I dette undervisningsmateriale fokuseres der på teatrets univers! 

Du og dine elever vil blive introduceret til udvalgte områder af teatrets faglige arbejde, som kan give et 
indblik i processen med at skabe en forestilling. Der er udformet arbejdsopgaver til eleverne efter hvert 
afsnit, så de kan få mulighed for, rent praktisk, at afprøve facetter i arbejdet, som f.eks. dramatiker eller 
anmelder.

Undervisningsmaterialet indeholder også dramaøvelser og tilgange til forestillingsanalyse, så eleverne får 
mulighed for at afprøve deres teaterfaglighed både fysisk og mentalt. 
 
De enkelte afsnit i undervisningsmaterialet lægger op til, at eleverne opbygger en større forståelse 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. 

 
MÅLGRUPPE 
 
Undervisningsmaterialet henvender sig til elever i gymnasiet, til tværfaglige projekter på ungdoms- 
uddannelserne og til folkeskolens ældste klasser. Det henvender sig primært til fagene dansk og drama, 
og kan benyttes som forberedelse til, eller efterbehandling af forestillingen PANDA AFFÆREN.
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Der er udarbejdet undervisningsmateriale til alle forestillinger i DET 6. KONTINENT, som kan downloades 
på GROBs hjemmeside under ’Grob skole’. Der er behandlet temaer som fx globalisering, Six Degrees of 
Separation, danskhed, rekvisitter og symboler, dramaøvelser, instruktørens arbejde, scenografens arbejde 
og meget mere.

 

MANUSKRIPTET TIL PANDA AFFÆREN
 
Flere af undervisningsmaterialets opgaver og informationer henviser til manuskriptet, så for at få størst 
udbytte og indsigt i forestillingen, og ikke mindst teatrets univers, kan du skrive til billet@grob.dk for at få 
tilsendt manuskriptet til PANDA AFFÆREN. 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!

13. februar – 12. marts 2016
Tirsdag-fredag kl. 20 og lørdag kl. 17

Kun 45 kr. 

Ring 35 300 500 eller skriv til os på billet@grob.dk

Rigtig god fornøjelse!

Bedste hilsner Teater GROB

Nørrebrogade 37
2200 København N
www.grob.dk

mailto:billet%40grob.dk?subject=
mailto:billet%40grob.dk?subject=
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  Overdrevne belønninger
  er et tegn
  på desperation
  Overdreven afstraffelse
  er et tegn
  på udmattelse. 

 - General Sun Tzu
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HOLDET BAG FORESTILLINGEN

På scenen: 
Rikke: Camilla Bendix
Peter: Kasper Leisner
Wang: Thomas Chaanhing
Casper, Peters far: Stig Hoffmeyer (på skærm)

Manuskript: Maj Rørbæk Damgaard 
Iscenesættelse: Anders Lundorph
Scenografi: MAAM – Marianne Nilsson & Anne Mette Drivsholm 
Lysdesign: Mårten K. Axelsson
Lyddesign: Emil Assing Høyer 
Kostumier: Hanne Mørup 

Forestillingsleder: Anna Cathrine Rubek Colberg
Produktionsleder: Gitte Knudsen 
Dramaturger: Vibeke Wrede og Jesper Pedersen
Scenebyggere: Christoffer Havning, Lina Gallo og Niels Bruun-Aamodt
Instruktørassistent: Emil Amby
Sufflør: Laura Anna Larsen
Teknisk afvikler: Weronika Andersen
Bagsceneafvikler: Merethe Trolle
Tekniker: Maiken Bruun
Teknikerelev: Rune Barkholt-Spangsbo 
Teatermaler: Katrine Bunton 
Runner og rekvisitassistent: Emma Ebling Ravn

Producent/administrativ leder: Maja Ries 
Kunstnerisk leder: Per Scheel-Krüger
PR og markedsføring: Marie Lundgaard 
Billet, salg og video: Ida Greiff
Kreativ rådgiver: Jesper Pedersen 
Kommunikationsmedarbejder: Ida Maria Forster Kristensen
Skolemateriale: Laila Skjerning 
Praktikanter: Josephine Olhoff-Jakobsen og Lærke Akita Dalmose
Skolekonsulent: Freja Rault-Lykkeberg
Servicemedarbejder: Flemming Sand 

Foyerpersonale: Matilde Mollerup, Anna Lea Ries, Kristoffer Lundberg, Emil Rostrup,  
Henriette Lund, Leah Stryhn Petersen, Nicolai Perrild
Presse: HAVE Kommunikation 
Grafisk designer: Jesper Gregers Larsen
Fotograf: Christian Geisnæs 
 
GROBs bestyrelse: Martin Bender, Ulrik Müller, Nicole Maria Langkilde, 
Jørgen Ramskov & Morten Westergaard
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Baggrund for handlingen i PANDA AFFÆREN 

Væksteventyret er slut – og de multinationale virksomheder har ikke længere alle trumfkortene på 
hånden. For 20-30 år siden startede Kina et nyt kapitel; de inviterede internationale virksomheder til at slå 
sig ned i Kina; de multinationale firmaer fik stillet gratis bygninger og byggegrunde til rådighed, de slap 
for at betale skat – og de havde tilgang til en utrolig stor mængde billig arbejdskraft i form af millioner af 
sulte og ambitiøse kinesere. Som alle ved, er der sket en utrolig hurtig fremgang; Kina har lavet et enormt 
kraftspring, og mange millioner af mennesker er hentet ud af fattigdom. 

Men nu vil det kinesiske parti have kortene tilbage på egen hånd. De vil ikke være verdens fabrikshal 
længere – de vil op på next level, kineserne skal leve et moderne velfærdsliv og forbruge, som vi kender 
det i vesten. Den kinesiske ledelse vil have at kineserne er bag roret: Nu har de lært af de multinationale 
virksomheder, og nu er de klar til at overtage styringen: virksomhederne skal være kinesiske, ikke 
internationale. Kineserne skal købe kinesiske varer, og kinesisk medicin. Derfor er det slut med at 
forfordele multinationale virksomheder. Tværtimod er der sat tommeskruerne på udlændinge. 
Præsidenten har igangsat en kampagne mod korruption – Og dermed kan de internationale 
virksomheder ikke længere bestikke sig vej gennem Kina. 
Der bliver også statueret eksempler til skræk og advarsel. Bedst kendt er måske korruptionsskandalen med 
den store britiske medicinalgigant GlaxoSmithKline – hvor chefen blev sat i kinesisk fængsel og flere af 
hans ansatte røg i husarrest.   

Handlingen i PANDA AFÆÆREN udspilles i Shanghai i en kontorbygning på Yishan Road hos den 
multinationale medicinalvirksomhed DENPHARM. På 17. etage. Her har den danske General Manager, 
Peter, sit kontor – Han er søn af Denpharms founder, den ældre herre, Casper Johansen, også kaldet 
Dragefar. 

Forestillingen starter, da Rikke træder ind på hans kontor. Hun er Head of Business Development for 
Denpharm – Og hun er sendt til Shanghai for at få et opkøb igennem. Peter har nemlig bremset forhand-
lingerne med Wang Xuan, der ejer den kinesiske, up-coming kopi-medicin-virksomhed DanYào. Peters 
årsag er, at omstændighederne har ændret sig for business i Kina. 

HANDLINGSREFERAT  

Af Maj Rørbæk Damgaard

PANDA AFFÆREN er et magtspil om Big Business, paranoia og tillid. Den handler om dansk erhvervsliv i 
Kina, om medicinalindustrien, om korruption – og om at være dansker i Riget i midten – om at handle og 
leve i en økonomisk stormagt, og navigere i et kompliceret kapitalistisk-kommunistisk diktatur med  
anderledes kulturelle omgangsformer og spilleregler. 

  Det er nemmere at handle
  i et tyranni
  end at tænke

 
          - Hannah Arendt
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Peter er i gang med at rydde op i Denpharm China – han har igangsat en No Corruption Campaign; nu 
skal det være slut med at bestikke mellemhandlere, embedsmænd, læger og hospitaler. Først og 
fremmest fordi Peter ikke vil risikere at blive fanget og ryge i fængsel – så Denpharm må følge 
udviklingen. Samtidig er det kinesiske marked blevet meget sværere at agere på – Og derfor er opkøbet 
af en kinesisk virksomhed en nødvendighed for også at bruge den vej ind på det kinesiske marked.

Rikke er sendt til Shanghai af bestyrelsen, og af Peters far, Casper, for at trumfe opkøbet igennem no 
matter what. Bestyrelsen har accepteret Peters kampagne som signalværdi, men den skal ikke være en 
klods om benet; altså skal kampagne ikke forhindre et opkøb – som også vil glæde aktionærerne. Peter er 
altså flaskehalsen. Derfor har Rikke inviteret Xuan ind for at genoptage forhandlingerne, uden om Peter. 
Men Xuan og Rikke kender ikke hinanden – endnu. Og Rikke begår en del begynderfejl i hendes iver for 
at få Xuan til at underskrive kontrakten.

Xuan er meget fascineret af Sun Tzu; en verdenskendt, kinesisk krigsstrateg og general, der levede for 
omkring 2500 år siden. Hans ord er en slags målestok for kinesiske businessmænd også i dag. Xuan er 
med andre ord klar til kamp for at få mest mulig ud af handlen. Og således går krigen mellem de 3 
personer, Peter, Rikke og Xuan, i gang. Alliancer skabes på kryds og tværs, hemmelige dagsordner og 
mere eller mindre fordækte – men også til tider idealistiske – planer tager form. De spiller hinanden ud – 
og de to danskere bliver sat på en hård prøve i deres møde med kinesiske krigs-/business-strategi. For det 
handler ikke kun om en underskrift på et stykke papir, det handler også om de følelser, der opstår mellem 
personerne i løbet af det døgn, forhandlingerne og forestillingen varer. Og det handler også om, at 
agere i et overvågningssamfund af mest professionelle og voldsomme skuffe. De er i et land, hvor alt og 
alle aflyttes – så ordet er ikke frit. Og ord har konsekvenser – hvis du træder forkert, kan du ende med at 
betale store bøder, blive afstraffet, blive fængslet, sat i husarrest – henrettelsen er yderste konsekvens. Den 
paranoide fornemmelse er med til at give en thriller-agtig fornemmelse til forestillingen – i et univers af 
skjulte dagsordner.

Ikke mindst Xuan har et problem, der presser sig på, og forstyrrer hans ellers smørglatte strategi. Og hans 
dilemma er ikke kun professionelt, men i høj grad også privat. Således væver det professionelle og private 
sig ind og ud af hinanden – og det bliver mere og mere tydeligt for de 3 personer, at valget også må stå 
mellem penge og familie. For alle kan ikke vinde – hvem vinder mest – og hvem taber? Det er ikke østen 
mod vesten – enhver er sig selv nærmest, og alle knep gælder, når det handler om vækst.  
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DET 6. KONTINENT – ET TEATERVÆRK I UDVIKLING
I 2013 begyndte rejsen med teaterværket DET 6. KONTINENT.  
En rejse der var grundigt forberedt og gennemtænkt, og som blev formuleret således: 

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 det overordnede værk – dvs. alle 6 historier samlet set – vil man kunne spore 
karakterers udvikling over længere tid. Karakterer som man kender fra de øvrige forestillinger i værket 
dukker op i den sidste forestilling igen. 

Karaktererne er forbundne. Se en visualiseringsvideo på Teater GROBs YouTube-kanal her:

Man vil også opdage, at elementer som Coca Cola, beton og den hvide plastikstol er gennemgående 
scenografiske valg. Alt sammen temaer og motiver, som perspektiverer det overordnede spørgsmål. 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 karakterer 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. Derfor er vores omgang med globaliseringstematikken mere subtil og mindre 
bastant. 

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, arbejdskolleger)  
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. 

http://www.youtube.com/watch?v=EzP24ype9Gc


UNDERVISNINGSMATERIALE - D6K - PANDA AFFÆREN - REDAKTION: LAILA SKJERNING 9

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 karaktererne 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 tydeligt. 

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. 

Af Jesper Pedersen, kreativ rådgiver på Teater GROB
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INTERVIEW MED MAJ RØRBÆK DAMGAARD

Om arbejdet med at skrive et manuskript,  
om karakterarbejdet og researchturen til Kina.

Maj Rørbæk Damgaard er prisbelønnet for Nordens Bedste 
Radiodrama, Nordic Radiodrama Prize 2014, med  
DR-radiodramaserien ASYLLAND og har skabt flere 
radiodramaer samt teaterstykker, film, opera og 
performances.
 
Debuterede på Det Kongelige Teater i 2003, blev
færdiguddannet på Dramatikeruddannelsen i 2004 og 
blev Reumert-nomineret som Årets Dramatiker i 2008 for 
teaterforestillingen CAFÉ Zennep

Hvordan forbereder du dig på at skrive et manuskript?

Jeg starter med at være helt åben for emnet. Jeg taler med folk, der er specialister eller arbejder inden for 
emnet og læser artikler og bøger, ser film, rejser til steder, hvor jeg kan opleve noget om emnet, og  
googler. Jeg kan have en ret journalistisk tilgang i begyndelsen og laver et stort fundament at skrive  
ud fra. 

Hvordan benytter du dette fundament, når du skal begynde selve skriveprocessen?

Jeg begynder med at lave en oversigt over, hvad der skal ske i løbet af hele stykket. Selvfølgelig med 
bevidstheden om, at det godt kan ændre sig undervejs. Nogle karakterer kan eventuelt blive sorteret fra, 
nogle karakterer kan skifte køn og deres indbyrdes statusforhold kan skifte. Når jeg begynder at skrive 
scenerne udvikler det sig også undervejs. Jeg prøver så vidt muligt at skrive hele stykket igennem og 
derefter starte forfra, når jeg har et overblik over både de store og mindre ændringer. I de første 
gennemskrivninger af manuskriptet til PANDA AFFÆREN var der f.eks. en affære mellem de to danske 
karakterer, som var meget markant og vigtig for handlingen, hvor nu, i den færdige version, er det 
nærmest bare præsenteret ved en enkelt replik. 

Hvordan giver du dine karakterer liv?

I min researchperiode ser jeg meget på de mennesker, som jeg taler med. Nogle gange kan jeg tage nogle 
bestemte måder at tale på, nogle vendinger eller karakteristika, som jeg synes er interessante. Jeg 
forstørrer nogle ting op, forvrider det eller forvrænger det, så det bliver aldrig en reel person, der er 
portrættet i mine manuskripter. Det er stykket sammen af mange forskellige nuancer og et 
inspirationssammensurium fra mange forskellige mennesker. Jeg har fokus på, at de forskellige karakterer 
kan have modpoler, så de kommunikativt støder sammen. På den måde opfatter jeg mine karakterer som 
brikker, der skal passe sammen og samtidig udfordre hinanden.
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GROB sendte dig til Kina på researchtur. Hvad fik du med hjem, som du konkret kunne 
bruge i din skriveproces?

Jeg var ret paranoid på min rejse i Kina. Ikke kun på egne vegne – også for at beskytte andre. Jeg havde 
nogle interviews og møder med nogle kinesere, for at samle materiale til mit manuskript, og disse 
mennesker ville jeg gerne passe på, så der ikke skete noget med dem, fordi de fortalte mig nogle ting om 
Kina. Derfor var jeg meget påpasselig med at slette mine spor; rive mine noter i stykker og smide sedler 
med navne og adresser i toilettet, fordi jeg ikke vidste, om vores samtale kunne have konsekvenser for 
dem. Det blev mere end bare en paranoid stemning, det blev nærmest en thrillerstemning, som jeg 
selvfølgelig meget aktivt har udnyttet kunstnerisk i min skriveproces. På scenen er der en fremdrift i en 
thrillerstemning, både det psykologiske spil men også den ydre påvirkning, som hele tiden stresser 
karaktererne. De ved ikke, hvem der lytter med når de holder interne møder, og derfor er det svært at 
kode bevæggrunden for et udsagn, for er det noget, der bliver sagt, fordi nogen lytter med, eller er det 
faktisk noget man mener. At skrive på den måde, giver et solidt lag af undertekst til karaktererne, som gør 
situationerne mere komplekse og også bringer karaktererne på glatis. 

Hvilke kulturelle, ideologiske og politiske forskelle blev du inspireret af? 

Jeg synes det er så fascinerende, at Kina både er et diktatur og en kæmpe kapitalistisk stormagt. Jeg blev 
så fascineret af, at de økonomisk kan nå så langt, på så kort tid. De har fået trukket så mange mennesker 
ud af den vildeste fattigdom. De har været nødt til at gå på kompromis med så mange ting, for at nå så 
langt så hurtigt. Der er f.eks. mange menneskeliv der går tabt, på vejen mod et så omfattende mål. Under 
Maos lange march, døde der mange hundrede tusinde mennesker, men fokus var på en større sag, end 
det enkelte menneske. Man sætter sig ud over sig selv! Man siger, at nogle må blive rige først, og så kan 
de andre blive rige senere. Man tænker ikke på at ”jeg skal være rig”, men nu må nabobyen blive rig 
først. Og så kan det være at det kommer mine børn eller børnebørn til gavn. Den mentalitet står jo i 
skærende kontrast til Danmark og danskerne. Kineserne har en stærk nationalfølelse, og på mange 
områder er det så forskelligt fra Danmark. Det er jo også det, der sker i værket Det 6. Kontinent; det sætter 
vores liv som danskere i perspektiv. Selve pointen med Det 6. Kontinent er netop, at vi ikke skal kunne 
forstå alle kinesere, eller sige noget om Kina som nation, men derimod sige noget om at være en dansker i 
Kina. Og det perspektiv fik jeg virkelig på researchrejse i Kina. 

Hvad havde du forventet at få med hjem fra din researchtur?

Jeg havde en plan om at fokusere på dansk erhvervsliv. Derfor ville jeg 
mødes med både danske og kinesiske erhvervsledere i Kina. Min 
forestilling var, at erhvervslivet i Kina er det helt store væksteventyr. Men 
eventyret var faktisk forbi og nu var det stagneret og ikke let at være 
multinational virksomhed i Kina længere. De fordele der har været med 
f.eks. ingen skat og billig arbejdskraft er sat ud, fordi Kina gerne vil have 
kortene tilbage på egne hænder. Det er jo en dramatisk gave, at det ikke 
kun var en vækstkurve med pilen opad, men at der var kommet nye 
udfordringer nu.
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I hvilket omfang bruger du faktuelle oplysninger i dit manuskript?

Forestillingen bygger på noget realistisk, og det har også betydet, at jeg undervejs er blevet truet og 
afhørt. Derfor var min paranoia egentlig reel nok. Der har været en stor korruptionsskandale i Kina med 
den britiske medicinalvirksomhed GlaxoSmithKline. En kæmpe virksomhed, som også var en del af Kinas 
væksteventyr. Pludselig kom det frem, at der havde været bestikkelse af ledere, læger og embedsmænd. 
Det betød at direktøren blev sat i fængsel og nogle af de ansatte røg i husarrest. Helt thrilleragtigt. Så 
selvfølgelig ville jeg også hente inspiration fra den sag. Jeg bruger også denne virksomhed helt konkret i 
forestillingen, fordi deres sag har startet en form for lavine, som går ud over de andre virksomheder, også 
den danske Denpharm, som er den fiktive virksomhed, der er omdrejningspunktet i forestillingen.

Ret sent i skriveprocessen talte jeg med en dansk medicinalvirksomhed og forklarede kort om indholdet i 
forestillingen. Jeg gjorde det klart, at der var tale om fiktion og alligevel blev interviewet stoppet og både 
jeg og teatret blev truet. Helt konkret fik jeg besked på at stoppe min research og mit arbejde med 
manuskriptet og det var helt udelukket at nævne virksomhedens navn i forestillingen. Det var meget 
overraskende for mig at opleve den kultur i Danmark, at der er nogle spørgsmål man ikke må stille, at der 
er nogle døre, der er lukkede og at der er nogle mennesker som slet ikke vil udtale sig. Det afviger meget 
fra det Danmark som står for demokrati og ytringsfrihed. Det minder mere om diktaturet i Kina. Dermed 
oplevede jeg en snert af den modstand, som folk i Kina har som grundvilkår. Årsagen til denne 
lukkethed er vækst, og hvis vi laver uro i kommunikationen, går det ud over handelsaftalerne. På den 
måde er vi alle sammen i samme båd. Vi er infiltrerede i hinanden, vi er i en global verden, og selvom vi 
kan virke meget forskellige i vores kultur, er vi også bare mennesker, der skal gøre forretning.

Hvordan har du kædet PANDA AFFÆREN sammen med de andre forestillinger i 
Det 6. Kontinent?

Jeg har faktisk kædet det meget sammen i detaljer og jeg har, som mit eget lille benspænd, taget noget 
fra alle 4 foregående forestillinger. 

I HOTEL NELSON (D6K 1) mødte vi karakteren Sofie, som var på ferie med mand og barn i Sydafrika. Sofie 
er søster til Rikke, som er en af de tre karakterer i PANDA AFFÆREN. Søsteren Sofie har en au pair ansat, 
som hedder Gabriella. Rikke vil gerne overtage Gabriella som au pair, da hun lige har fyret sin egen. 

Karakteren Gabriella hørte vi allerede om i JORDEN BRÆNDER (D6K 3) men vi så hende aldrig på scenen. 

Det gjorde vi til gengæld i SMÅ FORSTYRRELSER (D6K 4) hvor Gabriella arbejdede som rengøringshjælp i 
New York hos hovedkarakteren Jeppe, der var kæreste med Ann. Ann var gift med Richard, som var rejst 
til Kina med sit arbejde. Richard bliver i PANDA AFFÆREN et aktivt kort i en forhandling på grund af sine 
kontakter til nogle ambassadefolk. 

I forestillingen WARSZAWA (D6K 2) blev der flere gange afspillet Chopin på scenen. Dette klassiske musik 
spiller Wang på klaver i PANDA AFFÆREN. 

På den måde er PANDA AFFÆREN med til at skabe det store globale billede af, at vi alle er forbundne og 
har betydning for hinanden på tværs af landegrænser, overbevisninger og handlinger.
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Opgaver

• Læs nedenstående uddrag af PANDA AFFÆREN og find karakterernes modpoler; hvor støder de 
   sammen og udfordrer hinanden? Diskuter hvilke karakteristika i deres personligheder, der ligger til grund   
   for dette.

• Lad dig, ligesom Maj Rørbæk Damgaard, inspirere af mennesker du kender, fiktive personer eller 
   offentlige personer, og beskriv en karakter, som består af dele af disse personer. Lav både en konkret 
   beskrivelse af karakterens arbejdsliv, privatliv og fritidsinteresser. Lav derefter en psykisk beskrivelse,    
   hvor du bl.a. uddyber karakterens grundlæggende sindsstemning, temperament, overbevisninger og 
   gerne hvilke kriser og traumer karakteren slæber rundt på. Skriv en samtale mellem karakteren og en    
   anden person og overvej, hvordan din karakter taler, hvilke ordvalg der bruges og hvilken status din   
   karakter har.

• Spil tekstuddraget fra PANDA AFFÆREN igennem to og to, med den undertekst, der umiddelbart falder    
   jer ind. Spil det igennem igen og skru op for thrillerstemningen i underteksten. Medtænkt pauser i 
   teksten, som kan understøtte stemningen og den paranoia, som Maj Rørbæk Damgaard beskriver.

Uddrag af PANDA AFFÆREN
Peter: Forklar mig lige din strategi med at skræmme klienten væk?
Rikke: Hvem er det der skræmmer ham fra vid og sans med korruptionskampagner?
Peter: Han gik – uden sit LEGO.
Rikke: Det er en del af gamet – Han spiller hard-to-get. Det er derfor, han går. 
Peter: (Ironisk) Er det virkelig?
Rikke: Jeg er sikker i min sag.
Peter: Selvom du har overtrådt samtlige kinesiske regler for social omgang.
Rikke: Det går Wang ikke op i, han er moderne – han forstår dansk. Vi forstår hinanden.
Peter: Det skulle jo nødigt komme min far for øre, at du kommer herned og ødelægger mine 
          forhandlinger.
Rikke: Eller at du har forhalet forhandlingerne med dine urealistiske krav, og derfor sælger han nu til en     
          kinesisk medicinalgigant!
Peter: Overlad det her til mig. Jeg kender ham. Jeg har brugt tid og penge på at skabe en tæt relation   
          med ham. Middage, blanketter, events, rejser – ture på karaoke-bar. 
Rikke: Du kan jo ikke synge, Peter.
Peter: Vi kommer der ikke for at synge. 
Rikke: Hvad så?
Peter: Prostitution er ulovligt i Kina.
Rikke: Den her samtale har vi aldrig haft.  Jo mindre vi ved om hinanden, jo bedre. 
Peter: Det er lidt for sent at sige efter 20 år –  
Rikke: Hvis nogen en dag begynder at stille spørgsmål.
Peter: Don’t ask, don’t tell.
Rikke: (Sænker stemmen) Bliver vi aflyttet?
Peter: (Nikker) Vi har ikke noget at skjule.
Rikke: (Tager mobilen) Jeg opdaterer din far om de positive forhandlinger.
Peter: Bare sådan af nysgerrighed: Hvad får du i bonus, hvis købet går igennem på din vagt? Kom nu, jeg  
          finder ud af det anyway.
Rikke: Max bonus på 50% af årslønnen.
Peter: Og hvis du mislykkes?
Rikke: Det er dit område.
Peter: Og hvad med os to?
Rikke: (Henkastet) Skal du hjem i nat? (I gang med at ringe op)
Peter: Jeg skal på hotel. Dit hotelværelse.



UNDERVISNINGSMATERIALE - D6K - PANDA AFFÆREN - REDAKTION: LAILA SKJERNING 14

NY DANSK DRAMATIK
På Teater GROB bliver der udelukkende iscenesat ny dansk dramatik i visionen om at ”GROB skaber 
vedkommende forestillinger, der i et tilgængeligt, organisk formsprog afspejler og perspektiverer vores 
samtid. Vi skaber teater, hvor den troværdige og nærværende spillestil er i højsædet, og hvor tekst og 
iscenesættelse konstant søger at skabe de bedste betingelser for, at publikum kan blive forført og ramt”.

Teater GROB har altså en klar vision om at ramme publikum i deres egen samtid og skabe forestillinger, 
som man kan relatere sig til og gøre det i et sprog, som virker ’naturligt’ og dermed ikke forstyrrende for, 
hvordan publikum kan leve sig ind i handlingen. 

Naturalisme og ’no bullshit’ 

Uddrag af ’Det Dramatiske Gennembrud’ af Birgitte Hesselaa

”I 2005 overtog Thomas Levin og Per Scheel-Krüger ledelsen af Teater Grob. De ville spille ”ny dansk 
dramatik med udgangspunkt i virkeligheden (…), som giver publikum en oplevelse af livet, som det er 
her og nu”. De nye ledere opstillede et manifest på 11 punkter. Et af dem lød: ”Teater skal basere sig på 
et uomgængelige krav på ægthed på scenen – uden manerer, uden klichéer.” Målet var at gøre Teater 
Grob til ”den absolut førende inden for det superrealistiske teater i Danmark”. I dag, tre år senere, må man 
konstatere, at der er udbredt enighed om, at det lykkedes.

Både Teater Grob og Mungo Park distancerer sig fra 90’er-dramatikkens form. 

Grob præsenterer sig som ”Et teater uden distancerede og illusionsbrydende greb, et teater med klare 
referencer til filmens verden”. I Mungo Parks ’grundlov’ lyder en af paragrafferne: ”Ingen mystifikationer 
eller intellektualisering. Vi fremlægger forestillinger for publikum, så præcist og enkelt som det er os 
muligt.” I et interview uddyber Martin Lyngbo, leder af Mungo Park: ”90´er-dramatikken havde en tendens 
til at handle enormt meget om sprog og æstetik og koncentrere sig om komplekse dramaturgiske 
konstruktioner. Dermed kan man sige, at det, der forgår nu, sådan set er mere enkelt, mere 
’no bullshit’-agtigt.” De to teatres profiler er forskellige, men de er fælles om at forhåndsberolige publikum: 
Dette er ikke intellektuelt krævende, det er ikke ’svært’.

Med Teater Grob sker en tilbagevenden til netop den kombination af naturalisme og klassisk 
(film)dramaturgi, som 90´er-dramatikerne gjorde op med. Hvor dramatikere som Saalbach, Rohde og Vizki 
søgte bag om naturalisme, plot og kausallogisk tænkning for at finde ind til en mere samtidig og mere 
sand form, ser Thomas Levin mere pragmatisk på det: ”Plottet er en konstruktion, som er så kulturelt 
forankret, at vi ikke registrerer den som en konstruktion.” Vel om mærke en konstruktion, som ikke 
foruroliger, men tværtimod accepteres som udgangspunkt for at skabe forestillinger, hvis sandfærdighed 
skal måles på den umiddelbare troværdighed og den illusionsskabende kraft.

For dramatikeren betyder det, at jo mindre han mærkes, jo bedre udfylder han sin rolle. Med teamworket 
ændres samtidig dramatikerens funktion: Fra at være skaberen af et værk, er forfatteren nu ”den 
helhedsdannende garant.” (Thomas Levin 2007)

I modsætning til ’det postmoderne helvede’ holder Thomas Levin fast i illusionen. Teatrets ’kunstighed’, som 
i 90’er-dramatikken fremhæves gennem illusionsbrud, tomme pladser og ikke mindst et digterisk, subjek-
tivt sprog, er erstattet af viljen til at illudere virkelighed. Publikum skal gribes og bevæges. Modtagen skal 
være medlevende, ikke, som hos 90’er-dramatikerne, medskabende som dramaets egentlige arena. 

Den handlende dramatiker og den kompetente tilskuer er afløst af handlende karakterer, der drives af de 
dramatiske situationer. (…) I øjebliksbilledet af den nyeste danske dramatik fylder den enkelte dramatiker 
ikke meget. Det er stoffet (dokumentarismen), metoden (research) og evt. stilen (Grobs hyperrealisme), der 
dominerer billedet – ikke mindst mediebilledet.”
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At arbejde med ny dansk dramatik er et evigt 
udviklingsarbejde, da dramatikken konstant 
skal skrive sig ind i den tid vi befinder os i. 

Derudover er forestillingen ikke sat op 
tidligere – som f.eks. Shakespeare, der er 
fortolket utallige gange i, og som man kan lade 
sig inspirere af, både som instruktør og som 
skuespiller. 

I iscenesættelsesprocessen med ny dansk 
dramatik betyder det, at der er tale om et 
omfattende analysearbejde, som kræver, at der 
både kan skæres og udvides i teksten undervejs 
i prøveforløbet. 

Karakterarbejdet kan også gå i mange 
retninger og samarbejdet mellem dramatiker, 
instruktør og skuespiller er yderst 
betydningsfuldt, da både historien og 
karaktererne for første gang skal få liv på en 
scene.

Uddrag af Peripeti nr. 3 – tidsskrift for dramaturgiske studier

”Arbejdsprocessen og udviklingen af dramatik er knyttet både til skuespillernes improvisation og 
instruktørens iscenesættelse. Teksten spiller en central rolle også i disse sammenhænge, men i mange 
tilfælde skrives den slet ikke ned og kan måske ikke engang læses for sig selv. Under alle 
omstændigheder befinder dramatikken sig i en dialog med skuespilkunst og instruktionsgreb. 

Forholdet mellem tekst og teater udgør ikke et stivnet hierarkiforhold således, at den ene tjener den anden. 
Tværtimod ser vi forholdet som en stadig udveksling, modstand og inspiration. Snart er den ene side 
fornyende i forhold til den anden, snart er det omvendt. Dertil kommer, at selve præsentationsrammen er 
central for det fortalte og for oplevelsen af den dramatiske fortælling. (…) ”

Med disse ord i bevidstheden er det en temmelig stor udfordring, som Teater GROB har givet sig selv med 
projektet DET 6. KONTINENT. Et stort, nyskabende teaterværk, som gennem 6 nyskrevne og 
sammenhængende forestillinger undersøger, hvad det vil sige at være dansk i globaliseringens tidsalder. 
Der er tale om at fremstille samtiden og vores globale samfund, og samtidig tydeliggøre de psykologiske 
faktorer, der er aktuelle i vores hjemland. Det er krævende for de enkelte forestillinger, men i særdeleshed 
for værket som helhed, da det skal være individuelle forestillinger, og samtidig være en del af 5 andre 
forestillinger, som alle siger noget om danskernes ståsted i dag. For at skabe sammenhængskraft i D6K 
forestillingerne, er der blevet udformet en række grundregler, som det kunstneriske kollektiv skal 
inkorporere i hver enkel af de i alt seks forestillinger, værket består af.
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DE 6 BENSPÆND
• Hver forestilling skal foregå på et nyt kontinent 

• Dramatikeren skal rejse til den valgte destination 

• Danskere i udlandet skal være omdrejningspunktet 

• Manuskriptet skal forholde sig til ideen om, at ”vi alle er forbundne” 

• Manuskriptet skal skrives i et naturalistisk formsprog og må højest fylde 100 sider 

• De globale elementer Coca Cola, beton, plastikstol skal indgå i scenografien

I hver D6K forestilling følger vi et dansk fællesskab på et nyt kontinent. 

Hvad er det for nogle regelsæt og værdier, som præger vores møde med verden og hinanden? 

Hvordan er vi forbundne? Hvad er lokalt og hvad er globalt?

Globaliseringen giver os nærmest grænseløs frihed til at rejse, bo eller arbejde, hvor end vi vil. Men hvor 
grænseløs er friheden egentlig? Hvor meget personlig og kulturel baggage slæber man med sig? 
Og hvornår bliver gode intentioner til kostbar overvægt?

DET 6. KONTINENT startede i efteråret 2013 og strækker sig over 3 sæsoner. 

Hver forestilling kan ses for sig, men hvis man ser mere end én, vil man hen ad vejen opdage 
sammenhænge mellem dem, som giver fornemmelsen af, at det lille hverdagsdrama på scenen, udfolder 
sig til et større værk.

D6K 1: HOTEL NELSON                 skrevet af Thomas Levin

D6K 2: WARSZAWA                      skrevet af Thomas Levin

D6K 3: JORDEN BRÆNDER           skrevet af Brian Wind-Hansen

D6K 4: SMÅ FORSTYRRELSER       skrevet af Thomas Markmann

D6K 5: PANDA AFFÆREN            skrevet af Maj Rørbæk Damgaard

D6K 6: er under udarbejdelse og derfor kender vi ikke titel, medvirkende eller det færdige indhold endnu.
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Opgaver

• Skriv en dialog mellem 2-3 personer et naturalistisk formsprog, hvor de globale elementer Coca Cola,    
   beton og plastikstol indgår. Lad dine medstuderende læse replikkerne / spille dialogen

• Lad de personer, som har spillet dialogen, komme med nye ideer til handling, karakterer og replikker.   
   Etabler et samarbejde, hvor i diskuterer jer frem til en ny retning for historien, og genskriv derefter 
   dialogen. Lad de samme personer spille den nye dialog, og analyser hvad samarbejdet har gjort for       
   udviklingen af historien og karaktererne

• Udvælg et klassisk drama, et sagn eller et eventyr og omskriv det, så det passer til vores tid, både i       
   sprogbrug, handlinger og referencer.

• Ny dansk dramatik ses ofte i tv-serier. Udvælg en tv-serie, som lever op til visionen om at ramme 
   publikum i deres egen samtid, hvor man kan relatere sig til handlingen i et sprog, som virker ’naturligt’   
   og dermed ikke forstyrrende for indlevelsen. Skriv 5 eksempler på, hvordan denne tv-serie formår at   
   være en del af den vision.
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THRILLER SOM GENRE
PANDA AFFÆREN benytter sig bl.a. af elementer fra thrillergenren. 
Ifølge dramatiker Maj Rørbæk Damgaard, er der en fremdrift i genren, hvor det psykologiske spil er i fokus, 
og samtidig er der en ydre påvirkning, som konstant presser karaktererne til at handle og skabe alliancer 
blandt de andre karakterer. 

Ordet thriller kommer af det engelske thrill - at gyse

”Som navnet siger, jagter thrilleren den elementære spænding. 

Men hvor action viser spænding meget eksplicit som diverse hæsblæsende stunt og eksplosioner, er det i 
thrilleren fortrinsvis forventningen om vold, død og ulykke, der driver handlingen frem. Her bliver der 
spillet på det skjulte eller det antydede, i handlingsforløb hvor både hovedperson og tilskuer jævnligt er 
tvivl om sagens rette sammenhæng. 
Typisk er det ikke nogen rar verden, der vises frem. Bedrag, svig og skumle bagtanker er tilbagevendende 
temaer (…)

I denne sump af menneskelig dårskab og tvivlsomme motiver bygges spændingen typisk op om en 
hovedperson, der kæmper for at forstå og overleve hændelserne omkring ham/hende med vekslende 
held. 

Som regel tilspidses situationen fortløbende igennem plottet for til sidst at finde sit klimaks i en endelig 
udredning af de mange tråde. Tilbagevende temaer i thrilleren er: forfølgelse, politisk komplot, 
trekantsdrama, terrorisme, spionage og økonomisk kriminalitet.”    
                                    
(http://www.scope.dk)

Thrillergenren skal i denne sammenhæng ikke forveksles med horror-genren, som den danske terminologi 
ofte kommer til at dække over med genrebetegnelsen thriller. 
I PANDA AFFÆREN skal thriller forstås som en genre, der skaber spænding med ressourcestærke helte, der 
skal agere i en verden med onde planer og stærke skurke. Plottet bliver drevet af skurken som konstant 
sætter forhindringer og konflikter op, som protagonisten må overvinde. Hvem der er skurk og hvem der er 
helt i PANDA AFFÆREN er til diskussion fra start til slut, alt efter hvilken agenda man sætter på 
dagsordenen.

Protagonisten er hovedkarakteren i forestillingen. Det er protagonistens 
oplevelser, følelser, konflikter og mål der fokuseres på. Det er protagonisten vi 
skal identificere os med.

Antagonisten er protagonistens modstander, ofte portrætteret som skurken 
eller en usympatisk karakter. Antagonisten stiller sig i vejen og prøver at 
forhindre hoverpersonen i at opnå sit mål. 

Protagonisten og antagonisten står altså i et modsætningsforhold til hinan-
den, og det skaber drama i forestillingen.
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Diskussion:

- Hvilken individuel udvikling gennemgår de tre karakterer i forestillingen? 
 
- Hvem er vinder og hvem er taber? 

- Hvem er protagonist og hvem er antagonist? 

- Hvornår i forestillingen var thrillergenren stærkest? 

- Hvilke andre genre kan skrives ind under forestillingen?

- Hvilke greb fra thrillergenren er der gjort brug af i tekststykket nedenfor?

Uddrag af PANDA AFFÆREN

Peter: HVAD FANDEN HAR DU GJORT!
Rikke: Jeg gjorde ingenting, jeg var bare et vidne med et kamera. 
Peter: Det var fortroligt!
Rikke: (Holder hænderne uskyldigt op.) Den her må du tage på din egen kappe. 
Peter: Jeg vidste godt, du var et egoistisk svin – Men jeg vidste sgu ikke, du var ond! 
Rikke: Nu skal du ikke sige noget, du kommer til at fortryde. Vi arbejder stadig i samme firma.
Peter: HVEM FANDEN TROR DU, AT DU ER?! Din kælling!
Rikke: IDIOT!

(De kaster ting efter hinanden som to børn. Rikke rammer Peter i hovedet. Peter jagter Rikke – Op over 
bordene. Lige inden det bliver til slåskamp, afbrydes de af en dør, der smækker, længere nede ad 
gangen. De rejser sig og retter tøjet. Strammer op.)

Rikke: Er der en nattevagt?
Peter: Ikke heroppe.
Rikke: Det er en salesperson på overarbejde.
Peter: Sgu da ikke klokken lort om natten.
(Døre åbner og lukker.)
Rikke: Investigators?
Peter: Det hemmelige politi –
Rikke: Jeg ringer til den danske ambassade!
Peter: Du har ingen mobil.
(Rikke tager mobilen fra brystlommen.)
Rikke: Jeg har 3
Peter: (Mellem fortænderne.) Jeg hader dig.
(De hører skridt.)
Peter: Ring!
Rikke: (Hvisker) Mine fingre vil ikke – 

(Rikkes fingre ryster for meget til at taste rigtigt. De er bange og paranoide. Døren går op. Det er Wang. 
Han har blod på kraven, han har haft næseblod. Ærmet er revet itu. Hænderne er forrevne, skrammede 
og blodigt røde. Hænderne har været bundet.)

Rikke: Vi ved, du har været til afhøring hos politiet.
Peter: Hvad fanden har du gjort?
Rikke: Hvad har du sagt om Denpharm?
Peter: Gå! Du skal ikke komme her – og trække dit blodrøde spor herind -!
Rikke: Så sig dog noget, kineser!
Wang: Jeg spyttede de hemmelige politibetjente i ansigtet og sagde, at jeg ikke skriver under på deres 
papir!
Rikke: Hvad er anklagen?
Wang: Jeg skal godkende, at min mor bliver sendt på sindssygehospital.
Rikke: Hvad for noget - ?
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DRAMAØVELSER

Improvisation ud fra fotos
Tag udgangspunkt i et af forestillingsbillederne fra D6K forestillingerne (uden at tage højde for den reelle 
handling).

• Placer jer nøjagtig som på forestillingsbilledet og spil den scene, der kunne være i gang.     
   (varighed ca. 5 min.) 

• Spil en scene ud fra et stikord, som I får fra ”publikum” (fx en følelse, en kort sætning, eller blot ét ord).  
   Scenen stopper, når I har præcis den position, som er magen til forestillingsbilledet.
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Den varme stol

DEN VARME STOL er en improvisationsøvelse, der kræver stor indlevelse for personen i ”stolen”, som skal 
undersøge en karakter. Det er en øvelse i at kunne forestille sig, hvordan karakteren ville tænke og føle, 
og man skal være åben for en proces, hvor karakterens livshistorie skabes og udvikles, mens man bliver 
interviewet. Udbyttet af øvelsen kan give et stort kendskab til karakterens personlighed og livshistorie. 

• Den varme stol: Vælg en af karaktererne på forestillingsbillederne og lad en person være denne 
   karakter. Karakteren sætter sig fysisk i en stol og resten af holdet spørger nu ind til personens 
   personlighed og livshistorie. F.eks. Hvad er dit forhold til dine forældre? Hvad drømmer du om? 
   Hvor gammel er du? osv.

• Den endnu varmere stol: Én person sidder i den varme stol og et panel af 8-10 personer interviewer         
   personen. Alle i panelet har en rolle: journalist, præst, læge, skolelærer, barn, politiker, dommer,   
   kriminalbetjent, nabo, osv. Alle spørgsmål skal have afsæt i den rolle man er tildelt. Bemærk hvordan    
   interviewet kan ændre karakter undervejs og om panelet arbejder sammen, eller om de modarbejder   
   hinanden. 

Statusøvelser

PANDA AFFÆREN er et psykologisk drama, der bl.a. handler om magtspil, korruption, tillid og etik. 
Det er nogle mekanismer mellem mennesker, som kan være meget brugbare i teatersammenhænge, da 
det siger utrolig meget om den enkelte karakter og om gruppedynamikker.

• Placer 1 bord og ca. 10 stole på ”scenen”. Deltagerne sidder på linje uden for scenen. 
   1. deltager går ind på scenen og placerer sig i frys et sted, som en karakter med en 
   altoverskyggende dominans.  
   2. deltager går ind på scenen og placerer sig et sted, så han/hun overtager dominansen,  
   både over rummet og over den 1. deltager.  
   3. deltager går herefter på scenen og indtager sin magtposition over de andre, som står i frys på scenen,    
   og sådan fortsætter øvelsen, indtil alle står i frys på scenen.  

   Alle bevarer sin position, mens de andre overtager magten i rummet på skift. 
   Når alle har placeret sig, kan deltagerne en ad gangen optø sit frys, og betragte rummet på afstand.        

   Derefter indtager de deres plads igen, så næste deltager kan betragte fra afstand. Alle skal, for sig selv,    
   afgøre hvor stor magt de har i rummet på en skala fra 1-10. (meget typisk vil alle have en følelse af at   
   være med i top 5)

• Improvisation med to spillere på gulvet.  
   To personer sidder på en bænk og har en samtale om fx morgenmadsprodukter, en tv-serie, politiske    
   overbevisninger etc. Den ene har højstatus, den anden lavstatus. 
 
   Samtalen udvikler sig og når underviser klapper en gang i hænderne, skifter status mellem     
   spillerne, mens samtalen fortsætter. 

   (Bemærk hvordan kroppen, tonelejet og ordvalget kan ændre sig, alt efter hvilken status man har)
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Tekstuddrag fra PANDA AFFÆREN

Rikke: Toiletrens?
Wang: Det er vores nationaldrink.
Rikke : Det var en joke.
Wang: Vi drikker det som symbol på tillid og venskab.
Rikke: Et glas, tak. Du skal vide, at jeg er på din side Wang. Jeg er klar over, at Peters lille kampagne har   
           sat forhandlingerne i stå. Men jeg kan forsikre dig om, at hans kampagne aldrig vil blive 
           effektueret. 
Wang: Og Peter?
Rikke: Lad ham lege lidt, mens vi to voksne mennesker gennemgår detaljerne. Over en privat middag i  
           aften.
Wang: Privat?
Rikke: Vi kan tale kontrakten igennem. Jeg har tid – jeg skal ingen steder. Vi har hele natten. Alene.
Wang: Hele natten – 
Rikke: Jeg er lydhør. Lad mig høre dine tanker. 
Wang: Jeg skriver ikke under.
Rikke: Jeg går for hurtigt frem, for en kineser, det ved jeg. Lad os starte med at lære hinanden at kende.  
           Du er begejstret for Sun Tzu, tjek – hvad kendetegner dig ellers? 
Wang: Jeg vil være leder.
Rikke: Okay. Så du vil altså være leder af en hær?
Wang: Jeg vil have jobbet.
Rikke: Ja – hvilket job? 
Wang: Du skal ansætte mig.
Rikke: Som hvad dog?
Wang: Lad os skåle for tillid og venskab.
Rikke: Tillid og venskab!

• Spil scenen igennem, som I tolker de to karakterers umiddelbare statusforhold. 

• Spil scenen igennem igen, hvor Rikke bevarer høj status og Wang har lav status.

• Spil scenen igennem, hvor Wang bevarer høj status, og Rikke har lav status.

• Spil scenen, hvor begge har høj status.

• Spil scenen, hvor begge har lav status.

• Diskuter efter hver gennemspilning, hvilken betydning statusforholdet gør for de to    
 karakterers undertekst, handlingsmuligheder og fysiske fremtoning.
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BEARBEJDNING AF FORESTILLINGEN
Når man har set en teaterforestilling, kan man være fyldt af indtryk, som er helt unikke og som ofte blot 
bliver i kroppen, som den enkeltes oplevelse. Når man begynder at formulere sin oplevelse og dele de 
mange indtryk med andre, kan oplevelsen udfolde sig, blive udfordret og konkretiseret. 

En bearbejdning af teaterforestillingen kan både være af intellektuel karakter men også være fysisk, da 
kroppen husker, såvel som hjernen. I det følgende kan I udforske jeres forskellige og fælles oplevelse ved 
hjælp af nogle opgaver og øvelser.

Mindmap

Lav et mindmap over forestillingen, hvor I skriver alle jeres oplevelser ind. Gennemgå hele oplevelsen af 
forestillingen, lige fra I træder ind i teatret til lys, lyd, kostumer og historie. Brug nedenstående mindmap 
som inspiration, så beskrivelsen af oplevelsen bliver så nuanceret som muligt: 

PANDA AFFÆREN

Scenografien
Skuespillerne

Dramaets plot

Morale /    
  Budskab

Karakterer                                                                     Samfunds-       
tematikker

Genren

  Publikums    
reaktioner

   Lys

  Lyd

Egne       
reaktioner Arrangement 

på scenen

Konflikter       
  i historien

Stemning i    
  teatersalen
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Når I har lavet jeres mindmap, skal I to og to præsentere jeres oplevelse for hinanden. Hvis I bliver inspire-
ret af jeres makker eller opdager, at I har glemt nogle elementer, kan I notere det ned, så I kan bruge det 
senere. Efter præsentationerne kan I skrive en forestillingsanalyse ud fra jeres notater. 

Brug nedenstående spørgsmål til at komme i gang med analysen. Vær bevidst om, hvilken målgruppe du 
skriver til. Er der et bestemt segment, du gerne vil ramme? Er det en bestemt avis eller blad du skriver for? 
Er det til din blog? Er det til skolens intranet?  

Det visuelle:
 
• Hvordan så scenen ud, og hvordan var rummet indrettet? (farver, materialer, 
   rekvisitter, kostumer mm)
• Hvilken stemning var scenografien med til at skabe?
• Hvordan understøttede scenografien selve historien?
• Hvilke symbolske ting blev brugt, og hvad var deres betydning?
• Hvordan gjorde stykket brug af lys, lyd og teknik på scenen? Og hvordan var det                 
medskabende til stemningen i stykket?

Skuespillerne / karaktererne: 
 
• Hvilke karaktertræk havde de tre karakterer på scenen.
• Hvorfor tror du, at netop disse karaktertræk er valgt?
• Hvilken skuespiller kunne du bedst lide, og hvorfor?
• Hvem så du som hovedkarakter, og hvorfor?

Historien:
 
• Hvad var historiens plot og hvordan oplevede du handlingens udvikling?
• Hvordan var tempoet i handlingen? 
• Hvordan synes du, iscenesættelsen er lykkedes? Hvad undrede dig og hvad 
   overraskede dig?
• Hvad er historiens plot/konflikt?
• Hvilke temaer bliver belyst i forestillingen? Fik du associationer til andre temaer?
• Hvad fik forestillingen dig til at tænke over? Hvilken mening eller hvilket budskab fik du ud af 
   forestillingen?

Perspektivering og inspirationspunkter:
 
• Hvordan reagerede du under forestillingen? 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?
• 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?
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Jytte Wiingaards forestillingsanalysemodel
Der findes mange forskellige analysemodeller, som man kan lade sig inspirere af i en forestillingsanalyse. 
En af dem er Jytte Wiingaards analysemodel, som har sit udgangspunkt i tegnlæren. Modellen er 
efterhånden af ældre dato og som Wiingaard selv pointerer:  ”Enhver metode er – som alt andet – bundet 
til sin tid og vil på et vist tidspunkt blive anset for ubrugelig, idet den kun har mulighed for at medtage 
visse synspunkter, mens den samtidig vil udelukke andre.” 
(Jytte Wiingaard, ”Teaterforestillingen” - 1980) 

Wiingaards analysemodel kan dog bruges med fordel, da den systematiserer det materiale, som en 
forestilling genererer. Et materiale, som kan virke uoverskueligt og ukonkret, hvis ikke man kan sætte det i 
kategorier og følge en opskrift på, hvordan man angriber og bearbejder det. 
 

Semiotik
Læren om tegn kan bruges til at analysere tegnbrug med, både inden for sprog, billeder, handlinger, 
ritualer, myter mm. Dermed kan en semiotisk analyse være oplagt at bruge til en forestillingsanalyse, da 
en teaterforestilling er fyldt med tegn. Lige fra skuespillerens bevægelsesmønster til valg af rekvisitter og 
scenografi. I Wiingaards analysemodel er det skuespiller, scenografi og verbaludtryk, der tages 
udgangspunkt i. Disse elementer er tilknyttet de overordnede koder, som står i relation til forestillingen, 
f.eks. instruktør, teaterrum, dramatekst, forfatter mm. 

For at afprøve i praksis, hvad en semiotisk analyse kan bidrage med i en forestillingsanalyse, kan man 
tage udgangspunkt i Wiingaards model. Analysen begynder i den lille firkant, som repræsenterer selve 
forestillingen.

Omverden
teaterpolitik

   instruktør          religion

        forfatter                              Forestilling:    politik
skuespiller

        dramatekst                    scenograf    filosofi
verbaludtryk

  scenekonventioner                 kultur

       teaterrum           socialitet    
      teaterøkonomi     

Analysen foregår på tre planer: 
 
1. forestillingens manifestation (beskrivelsesplan)
2. forestillingens transformation (tematiske sammenhænge)
3. forestillingens generation (forestillingen set i relation til det omliggende samfund)

Analysen begynder med, at man på manifestationsplanet skal beskrive forestillingen som en registrering 
af det, man konkret har hørt og set på scenen; f.eks. skuespillernes bevægelsesmønstre og mimik, 
scenografiens dekoration og lys, og verbaludtrykket, som f.eks. tempo og styrke i replikkerne. 
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Wiingaard inddeler de enkelte forestillingselementer, skuespiller, scenografi og 
verbaludtryk, i specifikke koder:

Skuespiller       mimik        gestik   bevægelsesmønstre      

Scenografi       dekoration  musik   lys        bohave    kostume     rekvisitter   maske  lyd  farve

Verbaludtryk  tonalitet      tempo   styrke        intensitet  intonation  klangfarve   

Når de forskellige forestillingselementer er beskrevet, kan det andet plan, transformationsplanet begynde. 
Det er det niveau, hvor de forskellige temaer knyttes sammen med beskrivelsesplanet, og en 
helhedsforståelse kan fastlægges; de tegn man har beskrevet skal transformeres til at betyde noget 
bestemt, når de sættes sammen, eller op mod hinanden, ud fra den kontekst, som forestillingen etablerer.

Et eksempel på, hvordan de specifikke koder, der aflæses hver for sig gennem en beskrivelse 
(manifestationsplanet) og som derefter relateres til tematiske sammenhænge (transformationsplanet) kan 
være: ”Hvis en skuespiller fremstiller en person med hurtig mimik og gestik, men med et langsomt 
bevægelsesmønster, så kan der aflæses et tema og en indre uro i bruddene mellem de to tempi.” 
(Michael Eigtved, Forestillingsanalyse – en introduktion) 

Forestillingsanalysen bevæger sig dermed fra det beskrivende plan hen mod et fortolkende plan. 

Når de mange tegn er koblet op på hinanden og fortolkningen af forestillingen har taget form, kan der 
tages fat på generationsplanet. Forestillingen kan her løfte sig ud over sig selv, når de temaer man har 
analyseret sig frem til, på de to foregående planer, kan ses som noget, der stammer fra det omgivende 
samfund. 

Forestillingen er blevet til i en bestemt tid af en årsag, og forestillingen kan derfor ikke adskille sig helt fra 
omverdenen, men derimod er forestillingen et element af den tid, som den er skabt i. Det betyder at man 
på analysens generationsplan ofte vil beskæftige sig med de strømninger, der er i samfundet.

Uorden er baseret
på orden.
Frygt
på mod.
Svaghed
på styrke.

      - General Sun Tzu

Det kan virke som et uoverskueligt arbejde at gå i gang 
med, hvis man skal afkode alle tegn i forestillingen. 
Analysemodellen er skabt, så den rummer alle relevante 
dele af en forestilling, men i praksis, betyder det ikke, at 
selve analyse også skal gøre det. 

Modellen skal opfattes som et hjælpemiddel og en måde 
at begribe forestillingen på, som kan tydeliggøre, hvilke 
elementer der har relevans for en analyse. 
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Opgaver
• Efter at have prøvet kræfter med Wiingaards analysemodel, kan I diskutere hvilken forskel det gør at   
   benytte en model, som afsæt i sin analyse, frem for at skrive frit. 
   Hvilke elementer bliver udeladt, og hvilket nyt medbragte det, som ellers ikke lå lige for?

• Diskuter i klassen, hvilke elementer i generationsplanet I fik øje på; hvilke strømninger der er i samfundet  
   i dag, som PANDA AFFÆREN er udsprunget af?

• Læs afsnittet om DET 6. KONTINENT i undervisningsmaterialet, og diskuter, hvorfor dette teaterværk er    
   relevant at lave i dag.

• Hvilke andre forestillinger, sangtekster eller andet kunst/kultur, har I kendskab til i dag, som har et 
   direkte afsæt i samfundet? Skriv en analyse af et af de værker, hvor I benytter Wiingaards 
   analysemodel.
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ANVENDT LITTERATUR OG INSPIRATIONSMATERIALE

Teateroplevelser
Folder med inspiration til workshops med børn og unge. Udviklet af postdoc. ph.d. 
Louise Ejgod Hansen, Aarhus Universitet, Tine Eibye, souschef/dramapædagog Randers 
EgnsTeater, cand. mag. Pernille Welent Sørensen, konsulent Teatercentrum samt 
studentermedhjælp Marie Gorm Konradsen.

Forestillinger, Crossover på scenen
Af Michael Eigtved, lektor ved Teatervidenskab på Københavns Universitet

Peripeti 
Tidsskrift for dramaturgiske studier, nr. 3 om ’Ny dansk dramatik’ 2005. 
Redaktion Erik Exe Christoffersen, Janek Szatkowski, Mads Thygesen.

Det Dramatiske Gennembrud
Af Birgitte Hesselaa. Om nybruddet i dansk dramatik fra 1990´erne til i dag.

Forestillingsanalyse, en introduktion
Af Michael Eigtved, lektor ved Teatervidenskab på Københavns Universitet

Teaterforestillingen, om forestillingsanalyse
Af Jytte Wiingaard

 Krigens vej
 er vildledelsens vej.

 - General Sun Tzu
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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 
Hver gang I er 6 unge, kan 2 voksne komme med til samme pris!

STUDERENDE: 70,-

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, 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=
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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 vare 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

Priser og booking ring på 35 300 500 (man-fre 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 (Teater GROBs 

   udviklingsplatform for unge teatertalenter)

• 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!

mailto:freja%40grob.dk?subject=

