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Tale	  ved	  overrækkelsen	  af	  
	  

Danske	  Dramatikeres	  Hæderspris	  
til	  

Marc	  van	  der	  Velden	  
	  

fredag	  den	  22.	  maj	  2015	  
	  
	  
Det	  er	  formodentlig	  en	  af	  landets	  mest	  BESKEDNE	  scenekunstnere,	  der	  i	  dag	  
modtager	  Danske	  Dramatikeres	  Hæderspris.	  	  
	  
Modtageren	  er	  skuespiller,	  men	  også	  instruktør,	  dramatiker	  og	  teaterleder.	  Han	  
skaber	  teater	  både	  for	  voksne	  og	  for	  børn	  –	  og	  han	  har	  et	  særligt	  blik	  for	  de	  unge	  
tilskuere.	  Han	  dyrker	  det	  nyskabende.	  Han	  insisterer	  på	  at	  indgå	  i	  nye	  
internationale	  netværk,	  og	  han	  har	  endda	  skabt	  sin	  egen	  scenekunstfestival.	  Og	  
så	  tager	  han	  hver	  eneste	  replik	  dybt	  alvorligt.	  	  
	  
Modtageren	  af	  Danske	  Dramatikeres	  Hæderspris	  2015	  er	  Marc	  van	  der	  Velden.	  
	  
Marc	  van	  der	  Velden	  er	  en	  grundig	  mand.	  Der	  er	  aldrig	  noget	  tilfældigt	  i	  hans	  
forestillinger.	  Selv	  det	  mindste	  bliver	  vendt	  i	  de	  tekster,	  som	  han	  bruger	  som	  
grundlag	  for	  sine	  forestillinger	  –	  eller	  som	  han	  selv	  fremfører	  som	  skuespiller.	  
På	  avanceret	  dansk,	  vel	  at	  mærke.	  
	  
For	  en	  dramatiker	  er	  han	  den	  skønneste	  samarbejdspartner.	  Eller	  som	  en	  
dramatikerkollega	  udtrykker	  det:	  ’Han	  udviser	  både	  præcision	  og	  kølighed.’	  	  
Det	  er	  vel	  at	  mærke	  en	  præcision	  og	  en	  kølighed	  kombineret	  med	  en	  stærk	  
følsomhed.	  For	  Marc	  van	  der	  Veldens	  forestillinger	  præges	  ofte	  af	  symbolik,	  der	  
går	  lige	  i	  hjertet.	  Også	  når	  forestillingens	  emne	  er	  barsk	  eller	  direkte	  brutalt.	  
	  
Det	  er	  en	  gave	  til	  dansk	  teater,	  at	  denne	  begavede	  og	  utrættelige	  hollænder	  
valgte	  at	  bosætte	  sig	  i	  Danmark.	  Han	  havde	  studeret	  teatervidenskab	  i	  Utrecht,	  
men	  lod	  sig	  heldigvis	  lokke	  til	  København.	  Og	  sammen	  med	  skuespilleren	  og	  
instruktøren	  Lotte	  Faarup	  stiftede	  han	  i	  1988	  Theater	  La	  Balance	  i	  Vanløse.	  	  
Fra	  2005	  til	  2009	  fusionerede	  Theater	  La	  Balance	  med	  dansekompagniet	  Corona	  
og	  koreografen	  Jørgen	  Carlslund	  under	  navnet	  Corona	  La	  Balance.	  Og	  det	  blev	  til	  
det	  første	  	  Statsensemble	  for	  Børneteater	  –	  og	  desværre	  også	  det	  eneste.	  
	  
Statseventyret	  blev	  tåbeligt	  blev	  standset	  af	  en	  kulturministerfejl.	  Men	  Marc	  van	  
der	  Velden	  var	  ikke	  den,	  der	  bare	  gav	  op.	  Nej,	  han	  transformerede	  bare	  sin	  drøm	  
om	  et	  nationalt	  teater	  for	  børn	  og	  unge	  til	  et	  hovedstadsteater	  for	  børn	  og	  unge.	  
Heldigvis	  var	  Københavns	  Kommune	  med	  på	  idéen.	  Og	  derfor	  kunne	  det	  nye	  
teater	  med	  det	  pirrende	  navn	  ZeBU	  åbne	  i	  Amagerteatrets	  gamle	  bygning	  i	  2010	  
-‐	  med	  Marc	  van	  der	  Velden	  og	  Jørgen	  Carlslund	  som	  ledere.	  
Herfra	  går	  nu	  Marc	  van	  der	  Veldens	  verden.	  Til	  glæde	  for	  hovedstadens	  børn	  og	  
voksne,	  men	  også	  for	  børneteatre	  fra	  hele	  landet,	  hvis	  produktioner	  krydrer	  
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repertoiret.	  Og	  til	  inspiration	  for	  de	  internationale	  teater,	  der	  inviteres	  til	  
Springfestivalen	  på	  ZeBU.	  	  
	  
Drømmen	  om	  at	  kunne	  inspirere	  teaterfolk	  til	  at	  skabe	  teater	  på	  nye	  måder	  har	  
altid	  været	  en	  kæphest	  for	  Marc	  van	  der	  Velden.	  I	  1990’erne	  var	  han	  med	  til	  at	  
stifte	  Dramatiker	  Væksthuset,	  og	  han	  har	  kontinuerligt	  arbejdet	  på	  netop	  at	  
højne	  kvaliteten	  af	  teksterne	  i	  dansk	  børne-‐	  og	  ungdomsteater.	  Både	  det	  
manuskriptbaserede	  teater	  og	  det	  teater,	  der	  opstår	  ud	  fra	  devising.	  	  
Han	  har	  aldrig	  villet	  gå	  på	  kompromis	  med	  kvaliteten	  af	  de	  replikker,	  der	  er	  endt	  
med	  at	  blive	  sagt	  på	  scenen.	  Og	  det	  er	  ikke	  mindst	  her,	  at	  Danske	  Dramatikeres	  
Forbund	  har	  så	  meget	  at	  sige	  ham	  tak	  for.	  Fordi	  hans	  omhu	  med	  replikkerne	  har	  
været	  lige	  så	  stædig	  som	  grundigheden	  i	  hans	  personinstruktion	  og	  hans	  
helhedskrav	  til	  scenografi,	  musik	  og	  lys.	  
	  
Som	  instruktør	  udviser	  Marc	  van	  der	  Velden	  en	  særlig	  følsomhed	  over	  for	  de	  
små	  nuancer.	  Han	  har	  en	  særlig	  sans	  for	  kontraster,	  og	  hans	  forestillinger	  veksler	  
mellem	  voldsomhed	  og	  stilhed	  på	  en	  meget	  musikalsk	  måde.	  	  
I	  hans	  nyfortolkning	  af	  ’Peer	  Gynt’	  på	  ZeBU	  i	  2013	  –	  over	  en	  ny	  tekst	  af	  Jesper	  B.	  
Karlsen	  og	  med	  anarkistisk	  harmonika	  af	  Jens	  Tolsgaard	  –	  viste	  han	  et	  suverænt	  
overblik	  over	  Ibsens	  perplekse	  klassiker.	  Her	  ventede	  Solveig	  på	  sin	  elskede	  Per	  
hen	  over	  sin	  dansende	  gulvmobbe,	  så	  man	  forstod,	  at	  hun	  ikke	  kunne	  andet	  end	  
at	  tro	  på	  ham;	  og	  Mor	  Aase	  tvivlede	  aldrig	  et	  sekund	  på	  sin	  søn.	  Samtidig	  var	  
forestillingen	  det	  mest	  underholdende	  teater.	  Og	  så	  slap	  Marc	  van	  der	  Velden	  
faktisk	  godt	  fra	  at	  skabe	  en	  happy	  end!	  
	  
Nogle	  instruktører	  holder	  fast	  i	  det,	  som	  de	  VED,	  at	  de	  er	  gode	  til.	  Marc	  van	  der	  
Velden	  er	  modsat.	  Han	  arbejder	  helst	  med	  nye	  metoder,	  som	  han	  netop	  IKKE	  
ved,	  om	  han	  er	  god	  til.	  Ikke	  endnu.	  	  
Denne	  nysgerrighed	  har	  tit	  resulteret	  i	  meget	  følelsesstærke	  forestillinger.	  Her	  
tyve	  år	  efter	  taler	  folk	  stadig	  om	  hans	  nyopsætning	  af	  ’Hamlet‘	  for	  Peter	  Holst	  på	  
Det	  Lille	  Turnéteater	  i	  1995.	  	  
De	  modige	  tilskuere,	  der	  i	  2003	  gik	  ind	  og	  så	  ’Det	  store	  Stilehæfte’	  over	  Agota	  
Kristofs	  roman,	  som	  Marc	  van	  der	  Velden	  både	  havde	  dramatiseret	  og	  iscenesat,	  
kan	  formodentlig	  fortsat	  ikke	  forestille	  sig	  noget	  værre	  end	  at	  efterlade	  sine	  børn	  
midt	  under	  en	  krig…	  Denne	  forestilling	  gav	  ham	  Teaterjournalisternes	  
instruktørpris	  Teaterkatten.	  	  
Og	  de	  heldige,	  der	  oplevede	  hans	  iscenesættelse	  af	  H.C.	  Andersens	  ’Historien	  om	  
en	  Mor’	  for	  Corona	  La	  Balance	  med	  Figura	  Ensemble	  -‐	  og	  avanceret	  musik	  af	  
Steingrimur	  Rohloff	  -‐	  kan	  stadig	  føle	  tårerne	  presse	  sig	  på	  med	  en	  utæmmelig	  
vildskab.	  Den	  forestilling	  scorede	  en	  Reumert	  for	  Årets	  Børneteater.	  
	  
Teatrets	  fornyelse	  ligger	  Marc	  van	  der	  Velden	  meget	  på	  sinde.	  I	  2007	  indstiftede	  
han	  Springprisen	  til	  teatertiltag,	  der	  har	  hjulpet	  til	  med	  at	  udvikle	  scenekunsten	  
herhjemme.	  Men	  han	  viser	  også	  sin	  interesse	  for	  det	  nye	  og	  ukendte	  teater	  ved	  at	  
støtte	  produktioner,	  der	  er	  skabt	  på	  nye	  måder.	  Heldigvis	  også	  ved	  at	  præsentere	  
forestillinger,	  der	  er	  blevet	  til	  ud	  fra	  eksperimenter	  ude	  på	  Forsøgsstationen	  hos	  
Lotte	  Faarup	  og	  Øivind	  Kirchhoff.	  ZeBU	  lagde	  for	  eksempel	  hus	  til	  Lotte	  Faarups	  
fænomenale	  skilsmisseforestilling	  ’Dengang	  vi	  blev	  væk’	  med	  Det	  Olske	  Orkester	  
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i	  2012.	  En	  forestilling,	  der	  egentlig	  bare	  blev	  holdt	  sammen	  med	  gaffatape,	  men	  
som	  nu	  igen	  drager	  på	  turné…	  
	  
Marc	  van	  der	  Velden	  skaber	  teater,	  der	  skal	  opleves	  i	  øjeblikket.	  Men	  en	  hel	  del	  af	  
hans	  teater	  har	  vist	  sig	  at	  være	  imponerende	  langtidsholdbart.	  Det	  er	  derfor,	  vi	  
føler	  så	  stærk	  trang	  til	  at	  takke	  ham	  og	  rose	  ham	  her	  i	  dag.	  Også	  selv	  om	  vi	  godt	  
ved,	  at	  det	  ikke	  er	  noget,	  han	  selv	  taler	  om.	  Han	  er	  alt	  for	  beskeden.	  
	  
Til	  lykke!	  
	  
	  

Tekst:	  Anne	  Middelboe	  Christensen	  
	  
	  
	  
	  
	  


