
Hvad kan jeg blive?
    - nu med rewind knap

HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 
akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker 
spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. 
Hvor publikums valg driver forestillingen fremad, og hvor der 
modsat virkeligheden - findes en rewind knap.

Forestillingen er lavet på baggrund af 6 ugers 
research med unge. Dramatikken på scenen 
er de unges egne fortællinger  - omsat til et 
stærkt, visuelt landskab.



Publikum inviteres indenfor i et spilunivers der fo-
regår på gulv, hvor de udstyret med dilemmakort 
på valg af uddannelser og livsbane, skal træffe valg 
i speed tempo. 
En hektisk ” Find dig selv” uddannelsesmesse med 
masser af døre at gå indad, men ingen steder at gå 
hen. 
Forestillingens spilleder liner banen op og rundt 
på gulvet møder deltagerne stykkets 3 karakterer 
der alle leder efter en speciel dør i deres liv. 

 1 AKT.  Spilunivers . STEP IN!

STEP IN!



 

Katrine, Casey og Mark sidder på på et 
kontor for uddannelsesvejledning - et 
rum med masser af døre - og i øvrigt 
usynlige vægge. 
 
De venter alle 3. Sandsynligvis mest 
på sig selv. I et forsøg på at ankomme i 
eget liv sprænger de én efter én den 4. 
væg og henvender sig til publikum for 
at finde ud af; Hvilke valg tog de og hvi-
lke valg tog dem? Hvem kunne de være 
blevet, hvis de i stedet for havde?
 
Spørgsmålene og de 3 unges kompli-
mentære forhold til at tage valg, foldes 
ud via flash back nedslag i hver enkelts 
liv. Momenter hvor de i mere eller min-
dre grad ikke lyttede nok til sig selv og 
istedet lod andre tage deres valg.

 2 AKT.  Forestillingen



 3 AKT. Publikum interaktion

 
Publikum vælger hvilken af de 3 karakterer der skal være stykkets 
videre hovedperson. Derefter går en udveksling mellem tilskuer 
og scene i gang. Interaktionen styres af en spilleder som er binde-
led mellem sal og scene.

Publikum bliver inviteret til at komme med forslag til, hvem der 
skal gøre eller sige noget anderledes oppe på scenen og går op – 
én efter én – og prøver deres forslag af.  Der reflekteres undervejs 
og nye ideér opstår.
Publikum er ligeledes udstyret med et sæt fysiske kort på hånden. 
En række handlingsgreb som de undervejs bruger til at markere 
hvilken retning de vil foreslå at scenen går i. 



“Forestillingen er ikke bare underholdende, med dygtige, topmotiverede 
(og motiverende) skuespillere og spilleder, der formår at formidle deres 
særdeles nærværende og aktuelle budskaber, men også aldeles lære-
rig!!!”

“Igennem en længere periode tvinges eleverne i skolen til at skulle 
tage stilling til dette spørgsmål med støtte fra lærere, UU-vejleder og 
velmenende forældre. Men min oplevelse var, at det først var igennem 
arbejdet med forumteateret (Prisme), at eleverne rigtig fik taget hul på 
problemstillingerne, og den dramatiske, legende, praktiske og debatte-
rende form virker langt mere tilgængelig og i øjenhøjde med eleverne, 
end lange møder og forvirrende guides om uddannelsesmuligheder. “

“Det er min oplevelse som underviser, at eleverne har haft et meget stort 
personlig udbytte af forløbet, som jeg og mine 2 kollegaer synes var 
aldeles fremragende. Det skyldes i høj grad, at det hele vejen igennem 
foregik i øjenhøjde og var utroligt professionelt styret. Det gjorde, at vo-
res elever med det samme blev tændte og engagerede sig, og  derfor blev 
det også meget nemmere for de mere tilbageholdende elever at deltage i 
de interaktive scener og byde ind med forslag og ideer.”

“Eleverne og jeg har ikke før været med i et interaktivt teater.  Det at 
have indflydelse på forestillingen, opfattede eleverne som en ægte ind-
dragelse i problemstillinger der kunne være deres. “

“At starte forestillingen med et spilunivers, er et godt greb. De unge får 
løst op for genertheden, hilst på hinanden og derved ophævet “mig og 
de andre” følelsen. Der skabes en fællesskabsfølelse, som de unge blev 
trygge ved, og som fik dem til at turde deltage og reflektere.”

Publikum kommentar
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Valg - både forestillingens form og indhold

Medvirkende
Instruktør og spilleder: Birthe Blåbjerg Jakobsen
Spildesigner: Jesper Pedersen 
Komponist: Johannes Eberl Smed
Skuespillere: Maria La Cour, Malte Frid-Nielsen OG Morten Klode 

Praktisk
Turnè periode 2015 
2. - 27. Februar 
19.-31.Oktober + 1.-8. November
 
Max Antal publikum: 6o 
Varighed: 3 timer 
Forestillingen er refusionsgodkendt 

Pris: 17.500,- + Transportudgifter 
Rabat: forestilling nr: 2 på samme dag 26.000,-

kontakt  
www.forumteatretprisme.dk
forumteatretprisme@gmail.com
Tlf: 60 88 61 87 



Tlf 30 27 35 26  §  forumteatretprisme@gmail.com Forestillingen er støttet af 


