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"How c-o-o-o-l," udbryder en lille 5-6-års dreng 
fra New York og læner sig medrevet fremover. 
Ikke fordi han stirrer ind på sin computer-
skærm, hvor helten lige har smadret skurken 
i en drabelig actionscene, eller fordi han ser 
kulørte figurer i en Disneyfilm suse hen over 
lærredet. Men fordi han på Danish Festival på 
Broadwayteatret New Victory Theater i maj 
2007 bliver grebet af det samvær og det møde, 
som han er en del af i den lille stjernebesatte 
teltscenografi, hvor han sammen med en lille 
kreds af kun fyrre publikummer oplever pro-
fessionel dansk scenekunst for børn og unge. 
 I Songs from Above (Himmelsange), som er 
blevet til i samarbejde med Teater My og Teater 
Refleksion, sidder skuespilleren Mette Rosleff 
ganske få meter fra publikum og fortæller med 
ord – men lige så meget med små dukker og 
objekter, og med lys, lyde, melodier og farver 
– om det at være et lille menneske i en helt 
forunderlig verden.  
 Drengens jævnaldrende medpublikummer 
nyder tilsvarende forestillingen. Ligesom de 
ledsagende voksne, som er dybt fascineret af, at 
forestillingen på en og samme tid kan være så 
klar og kompleks og samtidig så forbløffende 
enkel og troskyldig. At scenekunst for børn – og 
endda forestillinger helt ned til 2-årige – også 
kan være noget for dem, kom helt bag på dem. 

Spørgelystne 12-14-årige skolebørn fra Queens 
i New York drøner på samme Danish Festival 
rundt om Gruppe 38's  H.C. Andersens fødsels-
dagsbord i Hans Christian, You Must Be An 
Angel (Du må være en engel, Hans Christian). 
Ikke fordi de er urolige. Men fordi de er blevet 
sultne efter at få alle de andre virkelige versio-
ner af den danske digters eventyr. 
 I forestillingen – som mere er at betegne 
som en dristig og tryllerifyldt levende teaterin-
stallation, hvor ingen publikummer sidder ned, 
men vandrer rundt om et stort bord dækket 
med en buket af digterens eventyr – har de lige 
set og hørt, at Disney har sukkerglaseret even-
tyret om Den lille Havfrue. At det i virkelig-
heden fra forfatterens side er helt anderledes 
alvorligt. Og det har givet dem lyst til at smage 
på alvoren. Nu vil de vide besked. Lugte til 
livet gennem kunsten. 

Holbæk Teaters I'll Tell (Det bliver sagt), som 
bygger på Kristian Ditlev Jensens bog om pæ-
dofili, spillede også i New York i maj 2007 i 
Danish Festival-regi. 

Ikke som del af det officielle program. Fore-
stillingen ville være for kontroversiel kost for 
det amerikanske publikum og tage for meget 
af pressens fokus, vurderede de to festivalar-
rangører, New Victory Theater og Scenekunst-
centret i Danmark. Men som et eksempel på, 
at professionel dansk scenekunst for børn 
og unge kan tage så vanskelige og tabuerede 
emner som fx pædofili op uden at give køb på 
de kunstneriske kvaliteter, åbnede I'll Tell det 
lukkede faglige symposium, som med over-
skriften Æstetik og etik i dansk børneteater 
var en central del af Danish Festival. En fe-
stival, som ud over promotion af professionel 
dansk scenekunst for børn og unge også hav-
de netværksorienteret kulturudveksling som 
et af sine vigtige mål. 

I januar 2003 på en gade i Teheran reagerer 
det iranske publikum overraskende og ander-
ledes følelsesmæssigt stærkt på Dansk Rak-
kerpaks Two is Company, Three is a Crowd 
(Lus i Skindpelsen).
 Lus i Skindpelsen er inspireret af et teg-
neseriehæfte med Asterix, som hedder Lus i 
Skindpelsen. Af Leif Panduros film Naboerne 
fra 1966. Og væsentligt her: krigen på Balkan, 
hvor den ene af teatrets ledere og stykkets 
tekstforfatter, Niels Grønne, havde funderet 
over, hvorfor folk, der har levet i fred og sam-
eksistens i årtier, pludselig myrder løs på 
hinanden. 
 Hvor forestillingen i Danmark mest bli-
ver oplevet som underholdende grovkornet 
tegneseriekomik, kom publikum i Iran op til 
spillerne efter forestillingen og gav udtryk 
for, hvor stærkt forestillingen havde påvirket 
dem. Og da teatret kom hjem, modtog de breve 
fra mødre, som havde fået deres døtre til at 
takke teatret, fordi de med Lus i Skindpelsen 
havde været med til at mindes deres sønner, 
som døde under krigen mod Irak. Det iranske 
publikum blev ramt af en ganske anden alvor 
ved mødet med forestillingen, fordi de havde 
oplevet helt andre barske ting end gennem-
snitsdanskeren.  

At teater kan være med til at lindre og hele de 
sår, der har sat sig på sjælen af mennesker, 
som har oplevet terrorangreb og medfølgende 
dødsfald, sandede Corona La Balance, Dansk 
Statsensemble for Børneteater i januar 2007, 
da de i forbindelse med projektet Theatre for 
the Children of Beslan spillede Historien om 
den lille farbror for børn og voksne i Kaukasus. 
 Publikum var, efter psykologers anvisning, 
sammensat af både nogle, som havde oplevet 

I 1. forspil 

[1] Udtalelsen "Verdens 
bedst bevarede hemmelighed" 
er taget fra indledningen til 
"Danish Children's Theatre 
– the world's best kept secret" 
i den lille film, som Joakim 
Eggert lavede til visning på 
Danish Festival i maj 2007, se 
filmen på hans hjemmeside 
www.joakimeggert.dk.

Verdens	bedst	bevarede		
hemmelighed1
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gidseldramaet på skolen i Beslan og følgelig 
led af posttraumatisk stress syndrom2, og 
nogle, som ikke direkte havde oplevet angre-
bet og derfor ikke var tilsvarende psykisk 
belastede. Historien om den lille farbror, som 
handler om, hvad det betyder at miste og om 
at skabe venskab, påvirkede det russiske pub-
likum dybt. Børnene reagerede – som børn alle 
andre steder – meget åbent og spontant på 
forestillingen. Og de voksne blev dybt berørt. 
 Forestillingen viste, at teater kan give hver 
enkelt publikum en oplevelse af, at følelser 
kan gradueres. At der ikke bare er en skala 
med polerne god-ond. Men at der er en hel 
skala "fra 1-20". Og opførelsen viste den kol-
lektive oplevelses sammenhængskraft, som 
teater har. En kraft, som i Beslan gjorde, at 
noget af den manglende gensidige tillid blev 
vakt til live igen.

I Tecate, i Sonora i Mexico i 2007 på en vind-
blæst markedsplads i Mexico, som nu har 
skiftet vejrlig fra bidende morgenkulde til 
stegende middagshede, holder en alt for varmt 
klædt, spansktalende Peter Seligmann på skift 
øje med de interimistisk opsatte kulisser og 
markedspladsens mylder af børn og voksne, 
som helt uforstyrret vader frem og tilbage el-
ler har åbnet for deres varmedampende med-
bragte mad. 
 Da den intimtænkte og indendørsdesignede 
forestilling Tage Tyknakke er spillet til ende, 
kommer en begejstret arrangør op og kundgør, 
at det var lige sådan, de kunne lide det. 

I Shanghai i Kina finder kinesiske teaterinte-
ressenter på en workshop under det danske 
børneteaterfremstød New Tales from Dan-

mark, i maj-juni 2008 efter mødet med Teater-
gruppen Batidas universer ud af, at teater kan 
bruges til at udvikle fantasi og lyst.   
 Og på samme festival udtrykker skoleelever 
efter at have set teater Graense-Loes' ensom-
hedsforestilling Fucking Alene stor forundring 
over, at teenagere i Vesten også kan være en-
somme, når de bor i lande, hvor man modsat 
dem godt må have søskende.

På verdens dyreste teaterkvadratmeter på Bro-
adway, på forblæste markedspladser i Mexico, 
hos Beslans gidselramte befolkning i Kauka-
sus, på store pladser og sale i Kina, i kultur- og 
forsamlingshuse i Nuuk, Aasiat og Illulisat i 
Grønland, i Sydney Opera House i Australien, 
i Mellemøstens uro- og krigsbetændte lande, 
i Sydamerikas argentinske varme, rundt om 
i et væld af europæiske nationer inklusiv vo-
res skandinaviske nabolande og mange andre 
steder – rige som fattige, nord, syd, øst og vest 
– henrykker, overrasker, begejstrer og rører 
professionelle danske scenekunstgrupper, som 
i dag tæller mere end 130 teatre, børn, unge og 
voksne med deres forestillinger. 

Hvem er de? Og hvad er det, de åbenlyst kan? 
Hvad er deres forestillinger for nogle? Og hvor-
dan bliver de til? 
Hvem spiller de for? Og hvorhenne? 
Hvad er teatrenes vilkår? 
Får de plads? Og er de synlige? 
Hvad gemmer der sig bag udsagnet "Verdens 
bedst bevarede hemmelighed"?
Hvilke drømme og visioner har teatrene? 
Hvilken betydning har forestillingerne? 
Hvordan sikres den unikke scenekunstverden 
fortsat eksistens og udvikling?  

[2] Traumer, hvis symptomer 
er, at de ramte trækker sig 
følelsesmæssigt ind i sig selv, 
kapper tilliden til og tryghe-
den over for andre og reduce-
rer deres eget følelsesregister 
til sort-hvid følelser.
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Formål

En kvalitativ kortlægning af 'professionel 
dansk scenekunst for børn og unge'
Professionel dansk scenekunst for børn og unge 
er som område inde i en opbrudstid på rigtig 
mange felter. Der sker skred og nye tiltag i ar-
bejdet med og relationen til det stilmæssige 
udtryk. På indholdssiden. I forhold til de indre 
strukturer og den ydre organisering. Med hen-
syn til rekrutteringen til området. I forhold til 
voksenteaterverdenen. I relation til det øvrige 
børnekulturelle felt. Til udlandet. I forhold til 
omverdenen i det hele taget. Og med hensyn til 
egen selvforståelse, praksis og fremtidsvisioner. 
 Nærværende redegørelse om professionel 
dansk scenekunst for børn og unge tegner et 
billede af et omfattende, mangfoldigt og varia-
tionsfyldt felt i bevægelse og udvikling. Inten-
tionen er – med et bredt penselstrøg – at for-
tælle, hvorfor professionel dansk scenekunst 
for børn og unge er så vigtigt at værne om, og 
at skitsere, hvilke paradokser og udfordringer 
der tegner sig på området.
 Formålet er at give stemme til en enestå-
ende og unik mangfoldighed af teatre, som 
ofte producerer forestillinger i verdensklasse. 
Forestillinger, som udlandet higer efter både at 
præsentere på deres scener og blive inspireret 
af i egne teaterproduktioner. 
 Paradoksalt set er det også en verden, som 
indenlands lever et meget usynligt liv. Et 
teaterlandskab, som ikke har pressens store 
bevågenhed. En stor vifte af forskelligartede 
teatre, som den store, brede offentlighed ofte 
misforstået tror er én og samme slags teatre af 
lav standard. Som teatre, der alle udtrykker sig 
gennem én og samme genre, og som gør det på 
et 'amatøristisk Mester Jakel' eller 'plat råbe-
med'-teater-niveau. 
 Det er et miljø, som i tidens nedskæringspoli-
tiske sparerunde får den økonomiske sparekniv 
sat stramt for struben. Og som i det stigende 
kunst- og kulturudbud til børn og i den vok-
sende konkurrence om at få del i børns tid ikke 
længere har samme 'monopollignende' status 
hos de kunst- og kulturopkøbende institutioner. 
 Redegørelsen udfolder feltet. I detaljer og 
kritisk analyserende. Fokus er at komme bag 
om de klicheer og plusord, som området be-
skrives og beskriver sig med, for derigennem at 
åbne for en nuanceret forståelse af, hvad pro-
fessionel dansk scenekunst for børn og unge 
kan, og hvilke potentialer feltet rummer. 
 Intentionen er, via en kortlægning af nogle 
af de brudflader og diskussioner, som aktuelt 
præger feltet, at zoome ind på en række begrun-

2. intro 
dede forslag og anbefalinger til, hvor det giver 
mening at sætte ind, for at feltet fremover kan 
udvikle sig som område for æstetisk og sanselig 
erkendelse af livet i kunsten og kunsten at leve. 

Et	toDElt	HoVEDFoKus
Forestillingernes egenart og de skabende 
processer i en fortsat teatercyklus  
Helt centralt og allervigtigst skal redegørelsen 
sige noget om professionel dansk scenekunst 
for børn og unge kunstnerisk set lige nu og 
fremover. 
 Professionel dansk scenekunst for børn 
og unge har mange facetter og kan betragtes 
fra mange forskellige vinkler. Indgangene er 
talrige, og delområderne rummer hver for sig 
righoldige aspekter at tage fat i. Inden for alle 
felter kan man indfange karakteristika, afsøge 
problematikker og udtale sig om potentialer og 
udviklingsmuligheder. 
 I den scenekunstens cyklus, som man – om 
end meget skematisk – kan tegne som i Figur a 
og Figur b nedenfor, ligger redegørelsens ho-
vedfokus på: 

•	 	En	kortlægning	af	forestillingernes	egenart	i	al	

deres	mangfoldighed,	og	

•	 	En	formidling	af	det	særegne	ved	de	scene-

kunstskabende	processer.

Figurerne illustrerer – med undertiden kun-
stigt opstillede overgange og i grove og forenk-
lede træk – det kredsløb, som en liveoptræden-
de scenekunstforestilling er en del af. Fra de 
første spæde ideers og forudsætningers afsæt, 
over etaper, som har med det praktiske og for-
melle førskabende arbejde at gøre, over selve 
teaterproduktions-processerne til forestillin-
gernes endelige udformning og herfra videre 
over i den formidling, markedsføring og salg, 
som fører forestillingerne frem til de opførel-
ser, hvor det allervigtigste sker: mødet med 
publikum og det efterliv og de betydninger, 
forestillingen får for teatrene og for publikum. 
  
 Ud over at behandle forestillingerne og de-
res skabende processer indgående kommer 
redegørelsen også ind på de øvrige områder i 
teatrets cyklus. Det sker i kortere kapitler, som 
skitserer de paradokser, problemer og udvik-
lingstendenser, som tegner sig her, og som pe-
ger på, hvor der er behov for uddybninger.  
 Intentionen er, at de meget uddybende ka-
pitler sammen med de mindre omfattende skal 
give en forståelse af, hvordan områdets mange 
dele hænger sammen i en cyklus. 
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Forestillingen formidles, 
markedsføres og sælges 
via kontakt og kommuni-
kation med opkøbere.

Forestillingen opføres
og foromtales og anmel-
des måske.

Forestillingen	formidles	
og	markedsføres  
via: Den Røde Brochure, 
pr-materiale, nyhedsbre-
ve, hjemmeside, medie-
omtale, festivaler, m.m.

Kontakt	og	kommunika-
tion	med	opkøbere, dvs. 
med teaterkontaktlærere, 
kulturformidlere, teaterfor-
eninger, festivalarrangører, 
m.fl.

Forestillingen	sælges 
som en hel forestilling el-
ler via billetsalg til: skoler, 
institutioner, biblioteker, 
teaterforeninger, andre 
teatre, festivaler, m.fl.

Udgifter til løn, rejser, 
m.m. Indtægter i henhold 
til BTS' prispolitik, refu-
sion, underskudsgaranti, 
m.m.

opføres stationært og/el-
ler opsøgende turné i 
Danmark og evt. også i 
udlandet.

Udgifter i forhold til rejse-
tilskud.  

Foromtale	og	anmeldel-
ser i medier, dagblade, 
fagblade, m.m.

Forestillingerne påvirker børn, unge og voksne. 
Giver æstetiske og etiske oplevelser, de ikke kan få andre steder. 

Forestillingens møde med publikum danner afsæt for næste forestilling.

Inspiration, Ideer, 
Impulser

Et teater dannes 
eller fortsætter 
sit liv.

Scenekunstskabende 
processer.

En forestilling /scenekunst 
er blevet til. 

Figur	A

Afsæt til forestilling:  
inspiration,	ideer,		
impulser.

Har teatret ikke bevilling 
i forvejen, ansøges om 
offentlig støtte og/eller 
penge andetstedsfra.

Folk med forskellige fag-
lige baggrunde og uddan-
nelser mødes: selvlærte, 
scenekunst-uddannede 
eller et miks.

Teatret har eget spillested 
med øvelokale(r) og/eller  
teatersal, eller kun en 
kontoradresse. 

Teatrets interne struktur: 
Kollektivt ledet eller leder-
styret.

Teatrets organisering 
udadtil: BTS, ASSITEJ, 
UNIMA, FAST og/eller 
andre.

Et	teater	dannes	
eller	fortsætter	
sit	liv.

som ensemble eller leder-
styret teater.

Teatret beslutter at produ-
cere alene eller sammen 
med et andet teater. 

Teatret forbereder sig til 
den skabende produk-
tions-proces via  work-
shops og laboratorier.

Teatret skal evt. ud at leje 
øvelokaler.

Teatret har/får eller får 
ingen offentlig støtte, eller 
får eller får ikke penge 
andetstedsfra. Teatret 
indgår aftaler med ansatte 
og/eller projekt-ansætter 
kunstnerisk personale.

De	scenekunst-
skabende	processer.

finder sted efter devising 
eller mere traditionelle 
opsætningsmetoder. 

De medvirkende deltager 
evt. i workshops og labo-
ratorier.

Teatret søger sparring og 
gode råd fra kollegaer i 
miljøet og/eller fra andre. 

Teatret inddrager ofte  
test- eller prøve-publi-
kum.

Forestillingerne er karak-
teriseret ved:

Et indhold.

En form / stil / genre. 

En publikums-henvendel-
sesform. 

Forskellig grad af medbe-
stemmelse, interaktivitet, 
involvering.

Et aldersopdelt publikum 
med en nedre alders-
grænse  
– for typisk ml. 40 og 80 
publikummer eller måske 
og sjældent: forbudt for 
voksne.

Produktionsomkostninger.

Ikkeproduktionsstøttede 
teatre ansøger om refusi-
ons-godkendelse af deres 
forestilling. Det medfører 
godkendelse eller ikke 
godkendelse.

Figur	B

Forestillingens	møde	med	publikum	danner	afsæt	for	næste	forestilling, som kan være en ny opførelse af samme 
og/eller, at en ny produktion ryger i støbeskeen.

Forestillingerne	påvirker	børn,	unge	og	voksne.	
giver	æstetiske	og	etiske	oplevelser.	

børneteatrets cyklus
– fra idé, over proces og forestilling, til de møder med publikum, som afføder nye processer  

børneteatrets cyklus – uDDybet 
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redegørelsens	afgrænsning	

Redegørelsen er her og nu - og fremtidsorien-
teret. Det primære fokus er at udfolde, hvad 
det er for kvaliteter, områdets forestillinger og 
produktionsprocesser rummer. Der er derfor 
meget, redegørelsen ikke gør, og som den har 
måttet udelukke.

•	 	redegørelsen	tegner ikke et historisk billede,	

fra	gruppeteatrenes	start	til	nu.

•	 	redegørelsen	skriver ikke de enkelte teatres 

historie.	Behovet	er	der.	Men	det	er	ikke	foku-

set	her.

•	 	redegørelsen	dokumenterer ikke området i tal 

og tabeller. Et	sådant	arbejde	ligger	uden	for	

redegørelsens	regi.	Der	ligger	dog	et	ganske	

omfattende	dokumentationsmateriale,	som	har	

ligget	til	grund	for	arbejdet.	og	i	erkendelse	af,	

at	gyldig	og	fyldestgørende	statistik	på	alle	fel-

ter	af	området	professionel	dansk	scenekunst	

for	børn	og	unge	er	en	udpræget	mangelvare,	

skitseres	denne	mangel	i	et	kapitel,	som	kon-

kretiseres	i	et	bilag,	hvor	jeg	lancerer	et	udkast	

til	en	fremtidig	operativ	database.	

•	 	redegørelsen	omfatter ikke en undersøgelse af 

de forestillinger for børn og unge, som udbydes 

fra de store institutionsteatre	som	Det	Konge-

lige	teater,	landsdelscenerne	(Aarhus	teater,	

odense	teater	og	Aalborg	teater)	samt	store	

indenlandskturnerende	teatervirksomheder	som	

Det	ny	Familie	teater,	grønnegårds	teatret	og	

Folketeatret.dk3	(tidligere:	Det	Danske	teater).	

Alle fire felter er dog bygget ind i redegørelsens 
forskellige afsnit. De første tre "udelukkelser" 
indgår som den platform, indholdet hviler på, 
i form af eksemplificerende statistik og som 
forklarende baggrundsstof. Mens det fjerde 
fravalg vil indgå som spejlings- og sammen-
ligningsbaggrund for det scenekunstmiljø for 
børn og unge, som redegørelsen handler om. 

Modtagermålgruppe	

Redegørelsens modtagermålgruppe er først 
og fremmest de politiske beslutningstagere og 
embedsværket på alle niveauer i det offentlige 
system. 
 Herudover er redegørelsen stilet til alle de 
arrangører, formidlere og opkøbere, som be-
skæftiger sig med scenekunst for børn og unge, 
samt til alle andre interesserede.  

Baggrund

Både politikere, bevilgende myndigheder og 
den brede offentlighed mangler et samlet 
overblik over alt det, professionel dansk scene-
kunst for børn og unge er og kan som kunstne-
risk æstetisk medie.

Selvom denne scenekunstverden i mange år har 
fået prædikatet verdens bedste børneteater, er 
den stadig forholdsvis ukendt land for de fleste 
i Danmark. En skjult verden af stor betydning 
for såvel det børne- og ungdomspublikum, det 
møder, som for den udvikling af scenekunsten, 
som området – via sine unikke forestillinger 
og produktionsprocesser – repræsenterer og er 
dynamo for. 
 På initiativ af Scenekunstens Udviklingscen-
ter (SUC) Odsherred Teaterskole, indgik SUC, 
brancheorganisationen BørneTeaterSammen-
slutningen (BTS) og Afdeling for Dramaturgi på 
Aarhus Universitet v. professor Jørn Langsted 
derfor i 2005 et samarbejde om at få udarbej-
det en redegørelse om professionel dansk sce-
nekunst for børn og unge. En redegørelse, som 
fremadrettet skulle kortlægge det kunstnerisk 
set særegne, unikke og kvalitative ved området.  

Et	forskningsmæssigt	forankret	og	
praksisnært	samarbejdsprojekt	

En projektbeskrivelse blev udarbejdet, og projek-
tet søgte finansiel støtte ved Kulturministeriet, 
Kunstrådet og adskillige fonde. Den endelige 
finansiering blev skabt via midler fra Kunstrå-
det, BørneTeaterSammenslutningen (BTS), Dansk 
Skuespillerforbund (DSF) og Scenekunstens Ud-
viklingscenter (SUC), Odsherred Teaterskole. 
 Arbejdet, som gik i gang 1. marts 2007, er 
såvel forskningsmæssigt som praksisnært 
forankret, da det udspringer af et samarbejde 
mellem de tre parter, som udgør redegørelsens 
styregruppe: SUC v. Martin Elung, BTS v. den 
daværende formand, Henrik Køhler, hans efter-
følger, Jørgen Carlslund, og forretningsfører 
Thorkild Ibsen, samt Aarhus Universitet v. 
Jørn Langsted.  
 Redegørelsen er skrevet af undertegnede, 
Kirsten Dahl (anmelder på Børneteateravisen 
og ph.d.-stipendiat på orlov). 
 Undervejs har Pernille Welent Sørensen (tid-
ligere administrator på Teatergruppen Batida, 
nu akademisk udviklingsmedarbejder på SUC) 
og Jon Vedel (som bl.a. har beskæftiget sig med 
scenekunstområdet i Encyklopædien og nu 
også er ansat som akademisk udviklingsmed-
arbejder på SUC) assisteret materialeindsam-
lingsarbejdet. Pernille Welent Sørensen, Jon 
Vedel og jeg har undervejs som arbejdsgruppe-
team holdt møder med styregruppen. Og Jørn 
Langsted har været min sparringspartner. 

Kunstsyn	

Nærværende redegørelse kan og vil ikke på-
beråbe sig at være hverken rent objektiv eller 
rent subjektiv. Den er struktureret og skrevet 
af undertegnede, Kirsten Dahl. 
 Arbejdet er forankret i min dramaturgiske 

Figur	A

[3] Man skal her være op-
mærksom på, at Folketeatret.
dk – ud over i sit turnéreper-
toire at producere og spille 
forestillinger for børn, som 
redegørelsen ikke omhand-
ler (i sæson 2008: Otto er et 
næsehorn) – siden sæson 
2007-2008 på teatret på Nør-
rebro har haft en lille åben 
scene, Børnescenen (tidligere: 
Boxen – kun for børn) med 
plads til 50 publikummer, hvor 
de inviterer børneteatre ind 
at spille. I sæson 2008-2009 
Teatret Lampe, Børneteatret, 
Nørregaards Teater, Apollo 
Teater, Svanen, Styrmand 
Volters Teater og Teatret Rosa. 
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viden og i mit over 20-årige selvoplevede kend-
skab til professionel dansk scenekunst for 
børn og unge. De misforståelser, fejl og mang-
ler, der måtte være i selve redegørelsesteksten, 
er det derfor kun mig, som hæfter for. 
 Redegørelsen bygger på mit kunstsyn. Et 
kunstsyn, som siger, at optrædende scenekunst 
i velfungerende og kvalitativ form er en kom-
munikativ, æstetisk, her og nu- oplevelsesori-
enteret optrædeform. En optrædeform, som 
rummer store muligheder for at udfordre og 
berige både sanser og tanker, og derigennem 
"beriger vores kulturelle mønstre og udtryks-
former og gør os bedre til at tolke livet, de an-
dre og os selv", som forskningsrådsprofessor 
på Danmarks Biblioteksskole Beth Juncker ud-
trykker det i sin doktorafhandling Om Proces-
sen. Det æstetiskes betydning i børns kultur. 
 Redegørelsens vision er på argumenteret, 
eksemplificeret og formidlingsvenlig vis at 
folde området 'professionel dansk scenekunst 
for børn og unge' ud i hele den mangfoldighed, 
som det tidsmæssig og praktisk set har været 
muligt. 
 Intentionen er ikke at udråbe nogle teater-
udtryk og nogle grupper som bedre end andre. 
Heller ikke at servere sikre forklaringer, ende-
gyldige svar og krystalklare løsninger. Målet er 
derimod så præcist, skarpt og nuanceret som 
muligt at klargøre og kaste de forskelle, som er, 
ud i æteren. 
 Redegørelsen ønsker at gå tæt på og tale 
om værdier. Den ønsker at give stemme til de 
tanker, holdninger, syn og drømme, som findes 
på området. At indfange forskelle og udmale 
kendetegn. Den ønsker at tale om kvalitet. Den 
ønsker at klargøre, at noget betyder noget og 
har en værdi og betydning i forhold til noget 
andet. Og det sker helt bevidst for at orientere, 
inspirere og opfordre til forundring, diskus-
sion og handling. 

Metode

sElVoplEVEt	inDsigt	og	KVAlitAtiVE		
sAMtAlEr	supplErEt	MED	KVAntitAtiVE	
stuDiEr	
Da hensigten med redegørelsen er med et bredt 

penselstrøg at sige noget om professionel dansk 

scenekunst for børn og unge kunstnerisk set lige 

nu og fremover, vil jeg primært arbejde ud fra den 

kvalitative metodes principper. 

 Ud over, at jeg selvklart vil trække på mit 
mangeårige selvoplevede kendskab til området, 
udgør kvalitativt orienterede spørgeskemaer, 
uddybende opsøgende interviews og opfølgen-
de samtaler det primære dokumentationsmate-
riale4. 
 Teatrene har modtaget spørgeskemaer, som 
var rettet til teatret som institution, og skemaer 
rettet til hver enkelt, som arbejder på teatret. 

Ud af den meget omfattende kreds på over 130 
teatre og de dertil knyttede aktører har mange 
– men ikke alle – svaret. Selvom redegørelsen 
har lagt mange kræfter i at indhente svar, har 
det ikke været muligt inden for den begræn-
sede tidshorisont at få så mange svar i hus, at 
redegørelsen bygger på et statistisk repræsen-
tativt materiale.  
 Fokus har også helt bevidst været at lave 
dybdegående kvalitative interviews med folk 
på feltet, da de kunstneriske aspekter og over-
vejelser er redegørelsens primære fokus.  
 Som klangbund og konkret fundament for de 
forskellige kapitlers undersøgelser og udsagn 
indgår også numeriske optællinger og statisti-
ske opgørelser, dvs. et arbejde, som bygger på 
den kvantitative metodes regler og logikker.
 Såvel den kvalitative som den kvantitative 
metode rummer risici for fejl og mangler og 
farer for misforståelser og fordrejninger af 
udsagn. Faldlemme, som jeg med dobbelttjek 
af facts og via de opfølgende samtaler, jeg har 
haft med teatrene, har forsøgt at undgå og mi-
nimere. Samtidig er det min vurdering, at kom-
binationen af de to metodiske tilgange giver en 
mere bredspektret analyse og åbner for flere 
perspektiver end en fremgangsmåde, som kun 
arbejder ud fra en af de to metoder.

inD	i	scEnEKunstEns	cyKlus	MED		
KoMMEntErEDE	"runDBorDssAMtAlEr"	

•	 	Er	det,	som	man	ønsker	at	spille,	BørnEteater	

eller	børnetEAtEr?	ligger	vægten	forrest	på	

målgruppen?	Eller	bagerst	på	mediet?	Menin-

gerne	er	delte.	praksis	ligeså.	

•	 	lægges	fokus	først	på,	hvordan	børns	aktuelle	

virkelighed	ser	ud?	Eller	er	afsættet	i	stedet,	

hvad	ens	kunstneriske	lyster	og	ambition	til-

skynder	en	til	at	kaste	sig	over?	

•	 	Er	præferencen	en	struktur	med	en	kunstne-

risk	leder?	Eller	foretrækker	teatret	en	kollektiv	

ledelse?	

•	 	producerer	man	forestillinger	med	et	fast	en-

semble?	Er	modellen	at	trække	freelancere	

ind?	Eller	mikser	man	de	to	modeller?	 	

•	 	Hvordan	sikrer	man	generationsskiftet	på	fel-

tet?	Videregiver	de	gamle	teatre	deres	erfarin-

ger	i	en	form	for	mesterlæreordning?	optager	

de	gamle	teatre	nye	og	unge	kræfter	i	deres	

grupper?	og	er	der	mulighed	og	åbenhed	for,	

at	nye	grupper	kan	komme	til?

•	 	tjener	det	til	feltet	'professionel	dansk	scene-

kunst	for	børn	og	unges'	udvikling	at	skærpe	

opmærksomheden	på	og	kravet	til	kunstnerisk	

kvalitet	ved	fx	at	indføre	kvalitative	kriterier	

for	optagelse	i	branchens	organisation?	El-

ler	fremmes	området	kvalitativt	ved	at	indføre	

objektive	økonomiske	og	afsætningsfaktuelle	

kriterier	som	adgangsbillet	til	medlemskab?	

•	 	Er	vejen	frem	at	markedsføre	forestillingerne	

[4]  I Bilag 1 skitseres de 
centrale spørgsmål i spørge-
skemaerne og i de kvalitative 
interviews. 
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på	mere	kommerciel	og	markedsorienteret	vis?	

Eller	skal	forestillingerne	kunne	sælge	sig	selv	

i	kraft	af	den	betydning	og	egenværdi,	de	har?	

På alle planer og niveauer i teaterkredsløbet 
pågår der diskussioner og træffes der  beslut-
ninger. De enkelte teatre handler forskelligt 
fra hinanden, fordi meningerne og visionerne 
ikke er ens. Nye samarbejder og konstellationer 
opstår på kryds og tværs. Og fra brancheorga-
nisationen BTS's og fra Teatercentrums (TC's) 
side arbejdes der på forskellige kanter på nye 
tiltag og initiativer. 
 I redegørelsen gives en lang række teatre og 
teaterpersonligheder stemme i kapitler, som 
rummer det, man kan kalde en slags kommen-
terede iscenesatte rundbordssamtaler. Centrale 
passager i de mange spørgeskemabesvarelser 
og de kvalitative interviews bliver bragt sam-
men i analytisk systematiserede og kommente-
rede helheder.

HVEM	oMtAlEs	og	citErEs,	HVorFor	og	
MED	HVilKE	KonsEKVEnsEr		
Mere end 130 scenekunstgrupper er ganske 
mange teatre. Det har af tidsmæssige grunde 
og af andre årsager (fx det, at teatre har været 
forhindrede i at mødes med undertegnede på 
grund af udenlandsturné, tidspres op til pre-
mierer, m.m.) været umuligt at indhente svar 
fra alle og umuligt for mig fuldstændigt frit at 
kunne udvælge teatre til opsøgende kvalitative 
interviews. 
 Det materiale, redegørelsen bygger på, er 
dog alligevel ganske omfattende. Rigtig mange 
teatres kunstneriske ledere og øvrige beskæf-
tigede har afsat tid til samtaler, som har været 
med til at kvalificere nærværende redegørelse. 
Også ganske mange flere, end det har været 
muligt at anskueliggøre med citater og direkte 
henvisninger. Hermed en stor tak til alle, som 
har bidraget. 
 Jeg er fuldt ud opmærksom på, at der vil 
blive kikket nøje på, hvilke teatre og scene-
kunstnere som bliver nævnt og citeret hvor, for 
hvad og hvor meget. Og jeg vil derfor under-
strege, at udvælgelsen inden for det forelig-
gende kæmpemateriale er sket ud fra kriterier, 
som har med relevans og præcisionsværdi at 
gøre i forhold til de forskellige områder og 
emner, redegørelsen behandler de forskellige 
steder i teksten. Valgene er ingen steder udtryk 
for et ønske om at holde nogle teatre udenfor 
og favorisere andre. 

Et	"nu'"	i	BEVægElsE		
Samtidig med at redegørelsesarbejdet har fun-
det sted, har virkeligheden for de mange teatre 
på feltet forandret sig. Teatrene har skabt nye 
forestillinger. Nye folk og nye teatre er kommet 
til. Nogle teatre har modtaget produktions-

støtte, andre har fået afslag. Teatrene har spil-
let for nye publikummer i Danmark, og flere 
har turneret til nye steder i verden: til Italien, 
Kina, USA, Australien og til andre lande og 
kontinenter. 
 I det omfang, det har været muligt, er de 
ændringer, som er af væsentlig betydning for 
skildringen og analysen af området og som må 
formodes at sætte nye dagsordener på feltet, 
blevet indarbejdet. Men der er selvfølgelig en 
del nyt, som det har været umuligt at nå at 
indarbejde.  

redegørelsens	opbygning	

En	KoMpAKt,	ForMiDlingsVEnlig	og	FylDig	
rEDEgørElsE	
Redegørelsen består, ud over indholdsforteg-
nelse, af 16 kapitler, som er bygget ind i fem 
hovedafsnit. For at skabe sammenhæng og 
overskuelighed er uddybende aspekter ført ned 
i noter eller anbragt bagerst som bilag. 
 Jeg har forsøgt at minimere gentagelser. 
Glidende overgange og progression er til-
stræbt. Da tanken er, at hvert kapitel også skal 
kunne læses som et særskilt hele, optræder 
en del ord, sammenhænge og passager dog 
flere steder. Lige som ordrækken 'professionel 
dansk scenekunst for børn og unge' optræder 
ganske ofte. Ordrækken er undertiden sat i 
anførselstegn for at øge læsevenligheden af en 
betegnelse, som man som læser meget lettere 
'snubler over' end ordet "børneteater", som den 
af fagligt principielle grunde afløser (se under 
Ordforklaringer). 

 Redegørelsen blev i del I åbnet med et for-
spil i kapitel 1. Et forspil, som med små fort-
ællinger fra virkelighedens verden, kendeteg-
nende stikord og et kort rids over den cyklus, 
inden for hvilken forestillingerne bliver til og 
møder deres publikum, førte over i nærværen-
de introducerende kapitel 2. Her fremlægges 
redegørelsens formål og hovedfokus, og dette 
fører over i en række små underafsnit, som 
beskriver redegørelsens afgrænsning, målgrup-
pe, baggrund, finansiering, involverede parter 
samt det kunstsyn og den metode, redegørel-
sen bygger på. Kapitel 2 slutter med en beskri-
velse af redegørelsens opbygning, en oversigt 
over, hvad der ligger bag de ord og begreber, 
som bruges i teksten, og en forklaring på, hvor-
dan redegørelsen har valgt at afgrænse feltet 
'professionel dansk scenekunst for børn og 
unge'. Som overgang til afsnit II munder afsnit 
I ud i kapitel 3, som består af en oversigt over 
de teatre, redegørelsen har valgt at afgrænse 
sig til.  
 Afsnit II er redegørelsens mest centrale, 
fordi det rummer de to kapitler, som udfolder  
de to hovedfokuspunkter: forestillingerne og 
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skabelsesprocesserne. Kapitel 4 opruller om-
rådets på mange måder meget forskellige ty-
per af forestillinger. Mens kapitel 5 udfolder 
skabelsesprocesserne og den særlige produk-
tionsstruktur, som forestillingerne bliver til 
inden for.  
 Herefter ser vi i afsnit III's fem kapitler på 
teatrenes valg, vilkår og fremtidsudsigter.  
I det første, kapitel 6, undersøges, hvilke per-
soner som med hvilke baggrunde og uddannel-
ser tegner feltet. Hvilke uddannelses- og efter-
uddannelsesmæssige muligheder der findes. 
Hvilke visioner områdets kunstnere har. I kapi-
tel 7 belyses herefter, hvilke tanker og model-
ler man kan anlægge i forhold til udvikling og 
generationsskifte på feltet. Så følger et kapitel 
8 om organisering. Kapitlet ser på, hvordan 
grupperne indadtil og udadtil er organiseret, 
og det beskæftiger sig med det arbejde, som 
varetages af Teatercentrum, TC. Som det fjerde 
fortæller kapitel 9 om, hvilke økonomiske ek-
sistensvilkår scenekunstgrupperne eksisterer 
under. Og som afsnittets sidste kapitel, kapitel 
10, kastes lyset på, hvor grupperne har base, 
og hvilke fysiske faciliteter de har.  
 I afsnit IV spoler vi så frem i teatrets cy-
klus. Til det tidspunkt, hvor forestillingerne 
er ved at blive til, eller har haft premiere. 
Afsnittets første kapitel, kapitel 11, udfolder 
forestillingernes formidling, markedsføring 
og salg. I kapitel 12 kastes et blik på opførel-
ser og udbredelse af forestillingerne. I kapitel 
13 skitseres en kvantitativ fokuseret vision 
for en fremtidig operativ database. Og endelig 
danner afsnit IV's afsluttende kapitel, kapitel 
14, som opsummerer områdets unikke styrker 
og kvaliteter, overgang til det sidste hovedaf-
snit, afsnit V.
 Dette afsluttende hovedafsnit V lægger, i ka-
pitel 15, ud med en række anbefalinger samt en 
perspektivering. Og afsluttes i kapitel 16 med 
et efterspil. 

læsevejledning	

Selve redegørelsen er – inklusiv bilag og litte-
raturhenvisninger og links – med sine i alt 122 
sider en kompakt og fyldig sag. 
 Jeg har bevidst valgt at medtage alle led i 
teatrets cyklus og valgt at dykke ned i og skil-
dre forhold og problematikker i den flerhed af 
forskellighed og uenigheder, som eksisterer. 
Det sker, fordi det for mig at se er ad fordybel-
sens og de konkrete detaljers vej, at man mest 
kvalitativt kommer på sporet af væsentlige 
virkninger og centrale betydninger. 
 Kapitel 4 til og med kapitel 13 slutter alle 
– under overskriften Paradokser og udfordrin-
ger – af med et opsummerende og analyserende 
afsnit for med det at gøre status, samle fokus, 
og kikke fremad. 

Ønsket har været at skabe en redegørelse, som 
kan læses og forstås uden de store hovedbry-
derier. Et tilgængeligt sprog uden for mange 
indviklede ord er tilstræbt. Ligesom figurer 
og tabeller er puttet ind undervejs for at lette 
læsningen og skabe luft og liv på siderne. 

redegørelsen	findes	også	i	en		
miniudgave	

Som supplement til redegørelsen findes en lille 
publikation tiltænkt den travle læser.  
 Den lille miniudgave gengiver i koncentreret 
form redegørelsens fremlæggelse af feltet 'pro-
fessionel dansk scenekunst for børn og unge'. 
Det opsummerer de nybrud, paradokser, pro-
blematikker og styrker, redegørelsen udfolder 
for feltet, og gengiver afslutningsvis redegørel-
sens anbefalinger og perspektiveringer. 
 Ud over særskilt at give et koncentreret 
overblik over feltet 'professionel dansk scene-
kunst for børn og unge' er den lille udgivelse 
velegnet som indgang til redegørelsen, som 
nuancerer og facetterer det lille skrifts tekst.  

ordforklaringer	 		

For at fremme forståelsen og i forsøg på at 
undgå uklarheder og misforståelser følger her 
en forklaring på, hvilke tanker og meninger der 
ligger bag de ord og begreber, som anvendes i 
redegørelsen. 

scEnEKunst	For	Børn	og	ungE
Redegørelsen vil gerne gøre sit til at ordet bør-
neteater bliver erstattet af ordene scenekunst 
for børn og unge. Det sker, fordi ordet børne-
teater hverken er dækkende eller tidssvarende. 
 Det er ikke dækkende med hensyn til ordets 
første del børne-, fordi den optræden, som i 
det officielle sprogbrug og i folkemunde kaldes 
børneteater, når det er vellykket, lige så vel 
kan opleves af voksne og derfor ønsker at blive 
forstået i hele sin bredde. 
 Og ordet er utidssvarende i forhold til or-
dets slutdel -teater, fordi feltet, såvel teater 
for børn og unge som voksenteater, med sine 
indoptag og miks af andre genrer og henven-
delsesformer for længst har sprængt den be-
tydning af tekstbaseret sceneoptræden, som 
udtrykket teater traditionelt forbindes med. 
 Når formuleringen scenekunst for børn og 
unge sættes i stedet for børneteater, er det 
for at give området den rummelighed og den 
kvalitative og æstetiske dimension, som er 
knyttet til ordet scenekunst. Og for – i tæt sam-
menhæng hermed – at understrege og betone 
det ønske, der længe har været på området, om 
at komme den 'firkantede', menneskekategori-
serende tankegang til livs, at børn og unge er 
'fra en anden planet', 'af en helt anden slags', 
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end voksne. For at tydeliggøre scenekunst-
gruppernes afstandtagen til en forståelse og 
behandling af børn og unge som "ufærdige" og 
specielt skrøbelige væsner. Væsner, som ikke 
tiltros selvstændige tanker og oplevelsesevner. 
Børn og unge, som den voksne undertiden og 
på misforstået vis, tager overbeskyttende ind 
under vingerne. 
 Det er med andre ord ikke for at udviske et 
fortsat fokus på børn og unge eller for at un-
derkende den kamp, det historisk set har været 
at skabe en verden af scenekunst for børn og 
unge, som i udlandet med nøgleord som tea-
ter i øjenhøjde og verdens bedste børneteater 
netop er berømmet for med så stor en respekt 
for barnet som et selvstændigt individ at skabe 
forestillinger, som også bjergtager de voksne, 
som noget de får et kunstnerisk og menneske-
ligt udbytte ud af at møde. Men fordi begrebet 
børneteater er for snævert og ikke konnoterer 
de særegne kunstneriske og æstetiske værdier, 
udtrykkene kan rumme. 
 En del steder bruges ordet børneteater dog 
alligevel. Det sker naturligt, når der er tale om 
citater. Men det er også indimellem valgt for 
sproglydens og sprogvariationens skyld.  

proFEssionEl
Adjektivet professionel betyder enten hånd-
værks- eller erhvervsmæssig eller det at drive 
en eller anden virksomhed som levevej. I den 
her sammenhæng kan det oversættes til, at 
man skal have scenekunst for børn og unge 
som sit arbejde. 
 I teaterlovgivningsmæssig sammenhæng 
opererer man også med betegnelsen professio-
nelt teater i teaterlovens forstand5 . Et teaters 
forestilling kan i dette regi kaldes professionel 
(hvad enten der er tale om skuespil, opera, 
operette, musical og ballet (herunder ny dans)), 
hvis de faggrupper, som medvirker i forestil-
lingens skabelse og udførelse, er teaterfagligt 
uddannede eller i kraft af en teaterkarriere 
gennem de seneste år har opretholdt en væ-
sentlig egenindtægt gennem teaterarbejdet, 
eller "såfremt forestillingen efter sin karakter 
og sin kvalitet" af de bevilgende myndigheder 
"anses for på et kunstnerisk professionelt ni-
veau at ville bidrage til teaterkunstens udvik-
ling i Danmark". 
 I nærværende redegørelse bruges ordet 
professionel imidlertid ikke helt så dogmatisk 
præcist, da jeg mener, at man med den meget 
økonomisk orienterede definition let kan kom-
me til at snitte noget kunstnerisk værdifuldt 
og interessant scenekunst for børn og unge 
væk. 
 Jeg knytter også professionel til det, at man 
arbejder med og har teater som sin profession. 
Men det kræver ikke, at man nødvendigvis 
behøver at være fuldtidsbeskæftiget med det 

at lave teater, eller nødvendigvis behøver at 
kunne fremvise flotte salgstal og overskud på 
bundlinjen. Jeg er på udkik efter kunstnerisk 
frem for økonomisk formåen hos teatrene, fordi 
jeg gerne vil forbinde ordet professionel med 
kvalitet. Vel vidende, at man ikke kan arbejde 
med professionel og kvalitet som synonymer, 
da der skabes en del forestillinger i professio-
nelt regi, som ikke samtidigt har et højt kvali-
tativt kunstnerisk niveau. 
 At være professionel bruges og forstås un-
dertiden også som modsætning til det at være 
amatør. Den forståelse og brug deler jeg ikke, 
da det ikke er skidt at være amatør, men slemt 
for et teater og dets publikum, hvis den fore-
stilling, de spiller, er amatøristisk. 

sKABEnDE	KunstnErE	og	uDøVEnDE	
KunstnErE
"Skabende kunstner" henviser til, at kunstne-
ren er ham eller hende, som finder på (skaber). 
Mens den udøvende kunstner beskæftiger sig 
med at udføre (udøve) den skabende kunst-
ners værk. I kollektive processer, hvor fore-
stillingens materiale improviseres frem, kan 
man også kalde den udøvende kunstner for 
skabende. 

KunstnErisK	KVAlitEt	og		
oplEVElsEsMæssig	VærDi
En væsentlig pointe er altså, at man, fordi man 
arbejder professionelt med scenekunst for 
børn og unge, ikke nødvendigvis skaber fore-
stillinger af stor eller fremragende kvalitet. 
 Kvalitet med hensyn til hvad? må man også 
spørge. 
 Her vælger jeg at skelne mellem kunstnerisk 
kvalitet, i en reduceret udlægning forstået som 
evnen til at arbejde med og skabe udtryk, som 
på kunstnerisk æstetisk vis rummer flere lag 
og dimensioner. Og oplevelsesmæssig værdi, 
for i det at lægge, at forestillingen er i stand 
til gensidighedsfyldt at kommunikere med sit 
publikum om noget, som har såvel æstetisk 
som etisk substantiel betydning for såvel sce-
nekunstgruppen som publikum. Det optimale 
er selvklart, at kunstnerisk kvalitet og oplevel-
sesmæssig værdi går hånd i hånd.  
 Centralt i denne differentiering er at tænke 
sammenfald og gennemtrængelighed mellem 
de to parametre. Og at være opmærksom på, 
at enhver vurdering, i det her tilfælde af et 
kunstværk, en kunstnerisk begivenhed eller et 
sagsforhold i scenekunstens regi, er afhængig 
af, "hvor man lægger snittet". Afgørelsen eller 
vurderingen vil bero på, udfra hvilke tradi-
tioner og forståelser man ser sagen. Ud fra én 
optik kan en forestilling fx være ringe, mens 
den ud fra en anden optik kan score høje kvali-
tetspoint.  

[5]  I Kulturministeriets vej-
ledning fra 10. januar 1997 om 
billetkøbstilskud og refusion.
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DAnsK	
Betegnelsen 'professionel dansk scenekunst 
for børn og unge' refererer til, at forestillin-
gerne hovedsagelig spiller i Danmark. Og til, 
at teatrene er forankret og tilknyttet området 
'professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' i betydningen bosat i Danmark.

Børn	og	ungE
Når redegørelsen afgrænser sig til at tale om 
scenekunst for børn og unge, sker det ikke for 
paragrafsnævert at forholde sig til en befolk-
ningsgruppe, som i teaterlovens forstand6 skal 
være under 16 år. Men for substansmæssigt at 
holde sig for øje, at den primære målgruppe er 
mennesker, som er nogle særlige erfarings- og 
erkendelsesmæssige steder i deres liv, sam-
menlignet med voksne. 

For
Betegnelsen for henviser til, at redegørelsen 
beskæftiger sig med teater, som bliver skabt og 
opført af voksne for et publikum, i modsætning 
til teater skabt med eller af børn og unge. Be-
tegnelsen kan dog godt dække over forestillin-
ger, som bevidst medinddrager publikum og/
eller lader børnene og de unge have mere eller 
mindre reel indflydelse på forestillingens gang. 
Som det fx sker i interaktive forestillinger. 

sMå,	FriE	scEnEKunstEnHEDEr	
Feltet 'professionel dansk scenekunst for børn 
og unge' er med hensyn til produktionsstruk-
turer, organisation og økonomi et felt af små, 
frie scenekunstenheder med gennemskuelige 
flade strukturer og fleksible produktionsmæs-
sige forløb.  
 Teatrene på området er ikke centrerede 
i store, tunge og hierarkiske institutionelle 
rammer. Økonomisk set er vi i "den lette 
ende", både med hensyn til offentlige bevil-
linger, budgetter og billetpriser. Og i forhold 
til produktionsplaner er det kendetegnende 
for området, at fleksibilitet er mulig og bliver 
praktiseret. 
 Udforskning og færdiggørelse af en forestil-
ling/et kunstnerisk produkt har mulighed for 
og bliver prioriteret højere end overholdelse af 
en given produktionsplan og en bestemt fast-
sat premieredato. Fordi produktionsapparatet 
er smidigt og uden fordyrende mellemled, og 
fordi der ikke er langt fra top til bund i orga-
nisationen. Og de frie scenekunstnerisk ska-
bende forhold har vist sig at være en fortrinlig 
forudsætning/base for kunstnerisk udforsk-
ning, udvikling og vækst. 
 Med hensyn til produktionsmæssige forhold, 
organisation og økonomi kan man tale om to 
kategorier: institutionsteatrene, Det Kongelige 
Teater, Landsdelscenerne, Den Jyske Opera, 
Peter Schaufuss Balletten, Folketeatret.dk og 

Københavns Teater på den ene side. Og de frie 
scenekunstenheder, bestående af egnsteatrene, 
de små storbyteatre, projektteatrene og vækst-
lagsteatrene på den anden. Scenekunstområ-
det for børn og unge, som denne redegørelse 
beskæftiger sig med, hører til den sidstnævnte 
kategori. 

opsøgEnDE,	turnErEnDE	og	stAtionærE	
tEAtrE	
På feltet er forestillingerne ofte opsøgende, 
dvs. de opføres på steder, hvor publikum kom-
mer af andre grunde end for at se teater. Typisk 
på skoler, børneinstitutioner, biblioteker, ar-
bejdspladser etc. 
 Og forestillingerne er oftest turnerende, 
dvs. de spiller rundt om i Danmark og i udlan-
det. Nogle spiller også, eller udelukkende, (som 
et fåtal) stationært, dvs. 'fast' i den by, hvor 
teatret hører til.  

rEFusionsorDningEn	
Refusionsordningen er en (billet)købsordning. 
En ordning, som betyder, at de forestillinger, 
som er refusionsgodkendte, kan udbydes til 
salg, så købere (såfremt de er kommunale in-
stitutioner) reelt kun skal betale halvdelen af 
forestillingens pris, da de kan indhente refu-
sion hos staten, som refunderer 50 procent af 
de udgifter, institutionen har haft ved købet af 
forestillingen. 
 Vigtigt her at vide er:

•	 		At	alle	de	teatre,	som	modtager	offentlige	pro-

duktions-	eller	driftstilskud	til	en	forestilling,	

automatisk	har	fået	godkendt	denne	forestilling.	

•	 		At	refusionsgodkendelse	er	en	betingelse	for,	

at	en	forestilling	kan	komme	med	på	den	store	

tilbagevendende	teater	for	børn	og	unge-festi-

val	i	april.	Den	festival,	hvor	skolelærere	m.fl.	

typisk	udvælger	forestillinger	til	opkøb.	og	

hvor	mange	udenlandske	teaterinteressenter	

møder	op	for	at	købe	forestillinger,	for	at	søge	

viden,	inspiration	og	udveksle	erfaringer.		

•	 		Har	man	ikke	modtaget	produktions-	eller	drift-

stilskud	til	den	pågældende	forestilling,	kan	

man	søge	refusionsudvalget	om	at	få	forestil-

lingen	refusionsgodkendt7.	

[7] Refusionsudvalget er 
et kulturministerielt nedsat 
teaterfagligt udvalg, hvor der 
sidder 5 medlemmer 4 år ad 
gangen. Teatret skal indsende 
en ansøgning og kan på bag-
grund af denne, samt oftest 
også en præsentation af den 
aktuelle forestilling på et 
dertil arrangeret præsentati-
onsarrangement (showcase) 
indhente refusion, såfremt re-
fusionsudvalget på baggrund 
af en teaterfaglig vurdering 
godkender forestillingen som 
refusionsberettiget. De helt 
præcise regler kan læses på 
www.kunststyrelsen.dk og på 
www.kunst.dk fremgår hvilke 
forestillinger som er blevet 
refusionsgodkendt. 

[6) Jf. Bekendtgørelse om 
statsrefusion af kommuners 
udgifter ved køb af refusi-
onsgodkendte forestillinger 
af børneteater og opsøgende 
teater § 2.
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En lang række teatre på området 'professio-
nel dansk scenekunst for børn og unge' har 
været en del af miljøet i ganske mange år, en 
lille håndfuld helt fra starten i slutningen af 
1960'erne. Nogle af de ældste eksisterer ikke 
mere8. Andre og yngre viser sig kun at have 
været 'på gennemrejse'. Og nye teatre kommer 
hele tiden til. 
 Grænserne for, hvem der udgør miljøet 'pro-
fessionel dansk scenekunst for børn og unge', 
flytter sig hele tiden. Der er flere måder, hvorpå 
man kan afgrænse området.  
 Det kan afgrænses til: 

•	 	De	teatre,	som	er	organiseret	i	branchens	

organisation	Børneteatersammen-slutningen	

(Bts).	Men	da	der	er	en	hel	del	teatre	i	miljøet,	

som	producerer	og	spiller	forestillinger,	men	

ikke	er	med	i	Bts,	udvides	afgrænsningen	til	

Bts-medlemmer	og	udvalgte	andre.	

•	 	Alle	de	teatre,	som	i	den	periode,	man	belyser,	

annoncerer	i	repertoireoversigten	Den røde 

Brochure.	Man	kan	undersøge,	om	nogle	

teatre	ikke	er	med	i	oversigten	det	eller	de	år,	

man	belyser,	men	alligevel	stadig	producerer	

scenekunst	for	børn	og	unge,	og	følgelig	også	

medtage	disse	grupper.	i	forhold	til	denne	

afgrænsning	er	det	værd	at	bemærke	sig,	at	

alle	teatre,	der	har	en	eller	flere	refusionsgod-

kendte forestillinger,	som	de	er	interesserede	

i	at	annoncere	til	salg,	kan	blive	optaget	i	Den 

røde Brochure. i	Den røde Brochure 2007-

2008 har	en	stor	institution	som	fx	Aarhus	

teater	eksempelvis	valgt	at	annoncere,	mens	

Det	Kongelige	teater	er	repræsenteret	med	

seks	forestillinger	i	Den røde Brochure 2008-

2009. Disse	store	institutioner	falder	uden	for	

denne	redegørelses	optik,	fordi	de	som	hoved-

regel	producerer	på	en	anden	måde	og	spiller	

forestillinger	af	en	anden	karakter	end	de	små	

scenekunstgrupper9.	

•	 	Alle	de	teatre,	som	fra	statslig	side	har	mod-

taget	offentligt	drifts-	og/eller	produktions-

tilskud,	plus	de	grupper,	hvis	forestilling(er)	

er	blevet	refusions-godkendt	og	hermed	har	

adgang	til	at	deltage	i	den	årlige	af	teatercen-

trum	(tc)	afholdte	Teater for børn og unge-fe-

stival i	april.	En	sådan	medtagning	vil	bevirke,	

at	man	får	grupper	med,	som	spiller	deres	

forestilling(er)	på	den	store	Teater for børn og 

unge-festival i	april,	men	som	ikke	annoncerer	

i	Den røde Brochure.		

•	 	At	medtage	de	personer	fra	uafhængige	sce-

nekunstnere	(us), som	ikke	er	fast	tilknyttet	

området,	men	som	af	og	til	dukker	op	og	får	

refusionsgodkendt	en	forestilling	som	profes-

sionel	scenekunst	for	børn	og	unge.	En	sådan	

medtagning	vil	give	indblik	i	strømninger	og	

nye	tendenser,	som	beriger	området,	men	som	

måske	lever	et	for	både	området	og	offentlig-

heden	endnu	mindre	synligt	liv	end	det	'etab-

lerede'	scenekunst	for	børn	og	unge-område	

selv.	

•	 	At	man	breder	feltet	helt	ud	til	personer	og	

grupper,	som	skaber	forestillinger	for	børn	og	

unge,	uanset	om	forestillingerne	er	refusions-

godkendte	eller	ej.	

I redegørelsen er fokus lagt på den størst 
mulige åbenhed i forhold til, hvem der tegner 
feltet, samtidig med at fokus på professiona-
litet og kunstnerisk kvalitet er holdt for øje 
som noget afgørende og vigtigt.  
 'Opadtil' er stregen derfor trukket med en 
udelukkelse af de organisatorisk set store 
og finanstunge etablerede institutionstea-
tre, som også har enkeltstående børne- og 
ungdomsteaterforestillinger (typisk benævnt 
familieforestillinger) på deres repertoire. 
Her tænkes på stationært spillende teatre 
som Det Kgl. Teater, landsdelsscenerne Aar-
hus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater10. 
Samt store indenlandsturnerende teatervirk-
somheder som Folketeatret.dk, Grønnegårds 
Teatret og Det Ny Familie Teater. Store turne-
rende teatre, som teatre, kulturhuse og tea-
terforeninger bestiller forestillinger hjem til 
sig hos. Forestillinger, som bliver vist i sale 
med plads til helt op til 500-1.300 publikum-
mer. 
 Og 'nedadtil' i det frie scenekunstmiljø 
omfattende Egnsteatrene, Små Storbyteatre, 
projektteatre og i det, der med et forslidt 
og misforståelsesbelagt begreb tit bliver 
kaldt vækstlagsteatre, er grænsen sat ved en 
manglende refusionsgodkendelse. Om end 
ikke ultimativt, da redegørelsen også har 
henvendt sig til grupper, som har søgt ind på 
området med forestillinger, som ikke har fået 
refusion. 
 Den åbne afgrænsning både 'opadtil' og 
'nedadtil' skyldes, at redegørelsen er på ud-
kik efter, hvor og hvordan der sker nybrud 
og udviklinger på feltet 'professionel dansk 
scenekunst for børn og unge'. Ønsket er, at 
redegørelsen ikke må lukke sig omkring en 
definition af feltet ud fra kriterier, som har at 
gøre med gruppernes alder, selvforståelser, 
renommé, økonomiske støttegrundlag eller 
organisatorisk tilhørsforhold. 

3. afgrænsning af feltet 

[8] Fx Paraplyteatret (afdøde 
Ray Nusseleins teater) og 
Jakob Mendels Teater (afdøde 
Jakob Mendels teater). Og 
blandt flere andre: Teater 
Artibus, Bjørneteatret, Teater-
værkstedet Den Blå Hest, Ka-
skadeteatret og Teater Vester 
60 (hvor flere spillere fra disse 
teatre stadig er aktive bare i 
andre teatre på området).  

[9] At afgrænsningen er 
vanskelig, er Den Jyske 
Opera et godt eksempel på. 
Den Jyske Opera er en stor 
organisation, hvor børnetea-
terafdelingen (som begyndte 
sin virksomhed i 1990) er en 
lille del af et stort produk-
tionsapparat af primært 
voksenforestillinger. Samtidig 
er mange af de medvirkende 
i en produktion som Volapyk 
erfarne kunstneriske kræfter 
(fx iscenesætter og koreo-
graf Birger Bovin, scenograf 
Tanja Bovin og danser Lars 
Ottosen), som har mange års 
erfaring og sideløbende med 
denne forestilling arbejder for 
teatre, som helt oplagt hører 
til det frie scenekunstmiljø for 
børne- og ungdomsteater. Et 
andet og anderledes eksempel 
er C:ONTACT Fonden, som un-
der Betty Nansen Teatrets tag 
ud fra en professionel tilgang 
producerer debatteater, hvor 
unge ikke-teaterprofessionelle 
gennem scenekunstmediet 
fortæller deres egne historier.   

[10] Medmindre disse teatre 
har gjort sig co-producerende 
erfaringer, som det ud fra det 
involverede børneteaters syns-
vinkel giver mening at omtale.

Et	miljø	med	både	stabilitet	og	kon-
stant	forandring
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Mere	end	130	scenekunstgrupper		

De teatre, som redegørelsen finder repræsen-
terer det scenekunstmiljø, som uden for de 
store teaterinstitutioner i Danmark producerer 
professionel scenekunst for børn og unge, er 
– ud fra betragtningerne ovenfor – opgjort her 
nedenfor i Figur c. 
 Oversigten dækker således både de teatre, 
som får tilskud til produktion i sæsonen 2008-
2009, og de teatre, som i samme periode har 
fået refusionsgodkendt en forestilling for børn 
og unge til opførelse. 
 Siden redegørelsesarbejdet startede, er flere 
små teatre ifølge Den Røde Brochure 2008-
2009 kommet til. Som nye teatre, omdøbte 
teatre eller blot som nye i brochuren: Teater 
Angel Air, teaterBLIK, Cantabile 2, Cirkaros & 

TinCanCompany, Musikturnéteatret Elantorí, 
Teater Fantast, Fortællekunsten, Teatret Fyren 
& Flammen, Grethe Mogensens Familieteater, 
Klara Elenius, Opgang 2 Turnéteater, OPHE-
LIAs, Teater Plus & Mucca Divina, NoCanDo, 
Ramaskrig og Teater Rundt på Gulvet. 
 Teatre, som i oversigten er efterfulgt af en 
*, er teatre, som annoncerede i DRB 07-08, men 
som har valgt ikke at annoncere i DRB 08-09. 
Dette kan skyldes, at teatret ikke længere pro-
ducerer scenekunst for børn og unge, at teatret 
ikke eksisterer mere, at teatret har en sæson 
uden scenekunst for børn og unge på repertoi-
ret, at teatret ikke blev færdig med annoncen 
til deadline, det kan være økonomisk begrun-
det og skyldes endnu andre årsager.  

AbstraXteater	
Andersens	Kuffert	teater
Anemone	teatret	
Apollo	teater
Asguer	Zap	showteater
teatret	Aspendos
Asterions	Hus
teatret	Bagage
Baggårdteatret	
teatret	B'ark
Barkentins	teater	
teater	Bastard
teatergruppen	Batida	
Beagle	–	dans	&	fysisk	
teater	
teater	Bidt
(nu:	teater	rundt	på	gul-
vet)	
teater	Blå	Fugl*	
Boomerang	teatret	
Børneteatret	
carlsen	&	Ko
carte	Blanche	
comedievognen	
corona	la	Balance	
DaDunk	
teater	diHva
Drt	
(Det	ripensiske	teater-
selskab)	
teater	Du	Milde	Himmel
teater	Dyrelab
teatret	Fair	play	
FigurA	Ensemble
Filuren	
Det	Fortællende	teater	
Fredericia	teater*	
Freestyle	phanatix
Frøken	Fracasos	Kom-
pagni
graense-loes
gruppe	38	
Hartmanns	teater
teater	lille	Hest
Historiebryggeriets	tur-

néteater*	
teatret	på	Hjul
Holbæk	teater	
Holbergteatret	
Hoptimist	scenen	
teater	Hund	
HMF	Brændende	Kær-
lighed
(HMF	=	husmorforenin-
gen)
Hvid	støj	produktion
Højerslev	&	Højerslev
Den	inspirerende	organi-
sation*
ishøj	teater
Jako-Bole	teatret	
Jomfru	Ane	teatret*
Den	Jyske	opera
Jytte	Abildstrøms	teater	
teatret	Kimbri	
Det	Kommende	teater
teatret	KrisKat*
teatret	lampe	
Det	lille	teater	
limfjordsteatret	
london	toast	theatre	
louise	schouw-teater	&	
Event
teaterværkstedet	Madam	
Bach
Marionetteatret	i	Kongens	
Have	
Egnsteatret	Masken
Meridiano	teatret	
Micol	Art	Marketing*
Milton	sand	&	søn
Mimeteatret	
Mister	Jones*	
Molevitten
teater	Morgana	
Munk	&	pollner	teaterpro-
duktion
teater	My
teatret	Møllen	
teatret	Månegøgl	

teatret	nEo	(tidl.	Marie-
hønen)
29.etage	
Danseteatret	norden	Fra*
Den	ny	opera
nørregaards	teater	
teater	o
opHEliAs
odsherred	teater	
teatret	oM	
pantomimekompagniet
paolo	nani	teater	
teater	patrasket	
petersen	og	Fog
pin	pon	Dukketeater	
plEX	–	Københavns	Mu-
sikteater
(Helene	Kvint)
teater	plus	(&	Mucca	
Divina)
teater	portamento
teater	pozzo
teater	projektor
Quetzal*
Dansk	rakkerpak
randers	Egnsteater	
rasmus	thorup	Jensen
teater	refleksion	
teater	rejseholdet	
teatertruppen	replikken	
teater	rio	rose	
teatret	rod	
teatret	rosa
De	røde	Heste	
teatret	skægspire	
slapstick
sofie	Krog	teater
teater	spektaklo
styrmand	Volters	teater
svalegangens	Dukke-
teater	
svanen
Dukketeatret	svantevit
søholm	park	teatret	
tali	rázga

team	teatret	
teater	83	
teaterkompagniet
teatertasken	
“teatret"	v.	Hans	rønne	
theatret	thalias	tjenere	
thy	teater	
totalteatret*	
teater	småt	og	godtfolk	
teatret	trekanten	
teater	tt	
tulipan	teatret
Det	lille	turnéteater	
teater	2	tusind	
taastrup	teater*
uDspring
Musikteatret	undergrun-
den	
uppercut	Danseteater	
Det	lille	Verdens	teater	
teatret	Vestenvinden*	
teatret	Vestvolden	
teater	Viva
Vores	teater*
Zangenbergs	teater
teatret	Zeppelin	
åben	Dans	productions

oversigt  Figur	c
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'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' er et uhyre facetteret felt. De forestil-
linger, som bliver skabt og spiller, adskiller sig 
på flere punkter fra de børneteaterforestillin-
ger, som bliver produceret og vist på landets 
store institutionsteatre. De markerer sig med 
nogle forskelle i forhold til den scenekunst, der 
bliver skabt til voksne i det hele taget. Og de 
skiller sig på verdensplan ud fra andre landes 
børne- og ungdomsteater. 
 I forsøg på at anskueliggøre områdets egen-
art og den mangfoldighed, som er, er nærvæ-
rende kapitel delt i fire: Først beskrives det, 
som generelt kendetegner forestillingerne. 
Herefter følger en gennemgang af de specifikke 
kendetegn. Dernæst udfoldes forskellige måder, 
hvorpå områdets forestillinger er målrettet til 
forskellige aldersgrupper. Og slutteligt ridses 
en række forestillingsmæssige paradokser og 
udfordringer op. 

gEnErEllE	KEnDEtEgn	
Områdets forestillinger er kendetegnet ved: 

•	 	At	være	teater i øjenhøjde.

•	 	Ikke at tilhøre en kunstart for sig	–	de	fordrer	

de	samme	grundlæggende	færdigheder	som	

teater	for	voksne.

•	 	At	være	nøje aldersgruppetænkt,	samtidig	med	

at	vellykket scenekunst for børn og unge kan 

ses af alle.

•	 	Nærhed	og	intimitet.

•	 	At	der	er	seriøsitet i forhold til indholdet.	

•	 	At	der	altid er et håb	et	sted.

•	 	Enkelhed, musik og humor. 

•	 	At	være	langtidsholdbare	–	forestillingerne	

spiller	ofte	i	mange	år.	

•	 	At	være	minimalistiske i deres udtryk	og	korte i 

varighed	–	oftest	45-50	min.	

•	 	At	de	har	få medvirkende	på	scenen	–	fem	er	fx	

mange.		

•	 	At	der	er	kort afstand fra ledelse til kunstnerisk 

produktion.	

•	 	Mod og lyst til at sprænge teatrets grænser. 

•	 	At	de	er	internationalt højt estimerede	og	ef-

tertragtede.		

•	 	At	områdets kunstnere bliver hædret	og mod-

tager priser.	

•	 	At	mediedækningen er lille.	

tEAtEr	i	øJEnHøJDE
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' har rod i ungdomsoprøret. Teatrene 
blev til i protest. En række folk, som primært 
stod uden egentlig teateruddannelse, dannede 
i grupper teatre, som ville spille en anden 

slags teater end de støvede og uvedkommende 
forestillinger, som i Dansk Skolescenes regi 
spillede for børn og unge på de store instituti-
onsteatre. 
 Gruppeteatrene, som på kort tid kom til at 
udgøre en bevægelse, ville ikke spille gamle 
klassikere og voksenteaterdramatik. Forestil-
linger, som var en del af skolepensum, eller 
som var møntet på at opdrage og danne børn 
og unge til gode voksenteatertilskuere. 
 De ville i stedet for sætte politisk aktuelle 
og børnevedkommende tematikker i scene. 
Teater for børn og unge skulle væk fra kuk-
kassescenen i de store sale, hvor børnene sad i 
hundredvis uden måske overhovedet at kunne 
se, hvad der foregik på scenen. 
 Forestillingerne skulle ud at spille, hvor 
børn og unge havde deres dagligdag, og de 
skulle i både mental og fysisk forstand spille 
tæt på publikum: Forestillingerne skulle speci-
fikt dedikeres børne- eller ungdomspublikum-
met og opføres i tæt dialog og lige foran dem, 
på gulvet i gymnastiksalen eller i klasseværel-
set. Heraf opstod begrebet teater i øjenhøjde. 
 Det at tage børn alvorligt gennem liveop-
trædende, relevant og nærhedsskabende sce-
nekunst er den centrale kerne i professionel 
dansk scenekunst for børn og unge. 
 Samtlige teatre knytter generelle formule-
ringer som det, at børn og unge skal behandles 
med respekt, til begrebet teater i øjenhøjde. 
Børne- og ungdomspublikummet skal og må 
ikke tales ned til. De har krav på, at livet ikke 
simplificeres i de forestillinger, de oplever fra 
scenen. De skal have adgang til de universer, de 
præsenteres for. Universerne må ikke tale forbi 
dem. Børn og unge har samme lyst til og behov 
for at blive underholdt og udfordret på følelser 
og tanke som voksne, der går i teatret. 
 Går man teatrene nærmere på klingen, ligger 
der forskellige forståelser og praksisser bag 
begrebet teater i øjenhøjde. 
 På Teater Vestvolden knytter teatrets leder, 
Nanni Theill, teater i øjenhøjde sammen med 
direkte publikumsinddragelse. Med det, at 
børnepublikummet føler sig set i kraft af, at 
de får nogle opgaver, som stykkets spillere 
kommunikerer en samhørighed med dem om. 
Teatret har en tradition for, at skuespillerne 
har en kontakt til publikum. Enten helt direkte, 
ved at de bliver hevet op på scenen og bliver 
bedt om at være med i et mindre forløb af fore-
stillingen. Eller ved at spillerne beder dem om 
fra salen at synge med på en sang eller komme 
med bestemte tilråb. Det, der sker, når børnene 
hele vejen igennem forestillingen bliver intro-

4. forestillingerne 
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duceret for den form for kommunikation, er, 
ifølge Nanni Theill, at de kommer til at føle, at 
de bliver taget alvorligt, fordi de på spillernes 
feedback kan mærke, at de har en betydning 
for forestillingen: "Børnene får hurtigt en for-
nemmelse af, at det ikke er ligegyldigt, om de 
deltager. At spillerne giver dem noget feedback, 
hvis de er med og reagerer tilbage. De får en 
gevinst ud af at være med. De får et mere le-
vende spil. En bedre forestilling". Børnene er 
ifølge hende med på, at der er noget, de skal 
holde øje med, eller at de skal være meddigten-
de på et eller andet sæt. Og teatret har erfaret, 
at den meget direkte kommunikation er en god 
måde at fastholde børnenes opmærksomhed, 
"også de steder i stykkerne, hvor lidt sværere 
problematikker kommer på banen".  
 Peter Kirk fra Asterions Hus konkretiserer 
teater i øjenhøjde med formuleringer som: "Te-
ater i øjenhøjde har at gøre med ikke at snakke 
babysprog til børn. Det er også noget med at 
være i øjenhøjde med sig selv. For det kan ikke 
nytte noget, at man rapper for børn, fordi det 
er det, de godt kan lide, hvis man slet ingen 
egenskaber har, der svarer til det, for så er man 
ikke til stede i det, man laver. Det er misforstå-
et "at lægge sig på knæ". Det er ligesom, hvis 
man foregiver at lege med børn og ikke er med 
i det alligevel – det ved børnene godt".  
 Bodil Alling fra Gruppe 38 forbinder teater 
i øjenhøjde med "forestillinger, som agerer 
over for børn og unge på en måde og med uni-
verser, som kræver noget af dem, som har en 
indbygget tro på, at børn og unge er begavede 
(små)folk, som ikke kun vil underholdes, men 
også udfordres". 
 Og Catherine Poher, som har instrueret 
mange forestillinger på området, pointerer, 
at noget af det vigtigste ved scenekunst for 
børn og unge er ikke at være bange for at lave 
noget, som børn ikke kan forstå: "For er der en 
ting, jeg i al fald ikke forstår, er det livet. Jeg 
bliver igen og igen overrasket over, hvad livet 
bringer mig, og jeg tror, at den største gave, 
man kan give børn, det er ikke at simplificere 
livet, men at give dem meget simple historier. 
Jeg laver ikke komplicerede forestillinger. De 
er meget enkle, men meget komplekse i, hvad 
de fortæller." 

scEnEKunst	For	Børn	og	ungE	Er	iKKE	En	
KunstArt	For	sig	
Når vi taler om scenekunst for børn og unge, er 
det centralt at få aflivet den udbredte misfor-
ståelse, at området som kunstnerisk udtryks-
medie er væsensforskelligt fra scenekunst for 
voksne. Det er det ikke. Scenekunst for børn 
og unge er ikke en kunstart for sig. Uanset om 
publikum er børn, unge eller voksne, stiller det 
de samme grundlæggende færdighedsmæssige 
krav til, hvad en dramatiker, en instruktør, en 

scenograf, en skuespiller og alle andre involve-
rede fagligheder skal kunne. Der er ingen for-
skel. Overhovedet. Professionaliteten skal være 
til stede uanset publikums alder.  
 Det, som oftest adskiller voksen- fra børne- 
og ungdomsforestillinger, er den måde, hvorpå 
spillet og spillerne forholder sig til deres pub-
likum. Den måde, hvorpå teatrene arbejder med 
definerede aldersgrupper, samt graden af nær-
hed, intimitet og dialog under forestillingerne.  

MålrEttEt	BEstEMtE	AlDErsgruppEr	og	
sAMtiDig	nogEt	For	VoKsnE	
At der enten er sat en afgrænset aldersgruppe 
eller en nedre aldersgrænse på forestillingerne, 
er endnu et kendetegn11. Samtidig er der de 
sidste ti-tyve år sket en kunstnerisk profes-
sionalisering og forfinelse af udtrykkene. En 
professionalisering, som har trukket udtryk-
kene fra en pædagogisk orientering over i en 
kunstnerisk æstetisk retning. Og en forfinelse, 
som gør, at de vellykkede forestillinger lige så 
vel kan være til glæde og 'gavn' for voksne som 
for børn og unge at opleve. 
 At vellykket 'professionel dansk scenekunst 
for børn og unge' kan ses med udbytte af både 
børn/unge og voksne og samtidig så præcist 
kan ramme en snævert defineret aldersgruppe, 
er et enestående træk ved miljøets forestillin-
ger. Samtidigheden af spændvidde og præci-
sion er unik. Det er noget, teatrene har lært sig 
i mødet med børne- og ungdomspublikummet. 
Og det er et fokus på og en respekt for barnet 
som et selvstændigt individ, som gør profes-
sionel dansk scenekunst for børn og unge ver-
densberømt og meget efterspurgt i udlandet.  

nærHED	og	intiMitEt	
Som noget særligt, både i forhold til børnetea-
ter- eller familieteaterforestillingerne på de 
store danske institutionsteatre som flest og i 
forhold til udenlandske børne- og ungdoms-
teaterforestillinger, spiller de danske børne- 
og ungdomsteaterforestillinger for et markant 
lille antal tilskuere. Forestillingerne spiller 
for helt ned til 40 publikummer. 'Loftet' er 
oftest maks 60, 80 eller 100. I sjældne tilfælde 
150-200. 
 For rigtig mange teatre er det et mantra at 
spille for få12. Teater er kommunikation. En 
"dialogisk" sammenkomst mellem de optræ-
dende på scenen og publikum i salen. Det er 
derfor afgørende for forestillingen, at de, som 
medvirker i den, kan få øjenkontakt med deres 
publikum. At de kan se ned til bagerste række. 
Det, at der er så relativt få på tilskuerræk-
kerne, giver netop den overskuelighed og atmo-
sfære i rummet, som gør, at publikum kan ople-
ve sig som en gruppe. At de kan føle sig trygge 
og ikke som en stor, anonym masse. At der kan 
skabes en samhørighed i hele spillerummet. 

[11]  Mere om, hvorfor og 
hvordan grupperne arbejder 
med målgrupper, senere, 
under Specifikke kendetegn og 
i kapitel 5: Skabelsesproces-
serne.   

[12]  Undtagelsesvis spiller 
nogle forestillinger for flere. 
Især i udlandet. Mere om det 
senere.  
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At tale om øjenhøjde og intimitet kan forkla-
res helt fysisk. Men gemt i det ligger der altså 
også nogle helt centrale mentale kommunika-
tive forståelser og lag. Holdninger til børn, som 
har at gøre med at betragte børn som borgere, 
der lige så vel som voksne har nogle rettighe-
der i forhold til at blive respekteret og til at 
blive talt ordentligt til. 
 Og der ligger et sammenhængende syn på 
teater som et levende udtryk, der skal forholde 
sig til og kommunikere med børnene og de 
unge på et niveau, der matcher dem, og med et 
indhold, de kan relatere sig til og undertiden 
selv indgå interaktivt i. 
 Nærhed og intimitet i teatermødet priorite-
res lige fra det øjeblik, teatret tager imod pub-
likum. Enten ved at en eller flere af spillerne 
allerede uden for spillerummet henvender sig 
til børnene i en rolle eller som 'sig selv'. Eller 
også, når spillerne følger børnene ind og viser 
dem på plads. Når de oppe fra scenen byder 
publikum velkommen, ofte med et: "Sidder alle 
godt?" / "Kan I alle sammen se?". Og underti-
den (men dog ikke så ofte mere) også med en 
kort præsentation af, hvilket teater de kommer 
fra, og hvilken forestilling de skal spille. 
 Når forestillingen er slut, er der også tit ind-
bygget en invitation til, at børnene må komme 
op at kikke på scenografien og på de eventuelle 
dukker. Der kan være indlagt tid til dialog efter 
forestillingen (oftest for de større børn). Nogle 
forestillinger kan have indbygget et individu-
elt, personligt farvel og tak til børnene. Måske 
får børnene et lille ord eller en ting med sig ud, 
som har relation til forestillingen12. Eller det 
kan være, at spilleren (som fx Peter Seligmann 
fra Teater 2 Tusind nogle gange gør) giver 
hånd til hver enkelt i døren på vej ud. For i den 
stund at få øjenkontakt, udveksle et par ord, få 
en lille kommentar eller et lille ordløst signal 
– et blik eller en mine med på vejen.

sEriøsitEt	på	inDHolDssiDEn		
Man kan i princippet spille om alt for børn og 
unge. Det afgørende er, hvordan man gør det, 
og hvorfor – hvad det er, man vil børnene og de 
unge. Sådan kan den holdning, som er til stede 
i miljøet, karakteriseres. 
 Selvfølgelig er der forbehold, nuanceringer og 
undtagelser. Men der er udbredt enighed om, at 
børn skal behandles på samme måde som voks-
ne, og at de har lige så stort et krav på og behov 
for at opleve teater som kunst, som voksne. 
 Publikum skal tages alvorligt. Der, hvor 
aldersgrupperne kommer ind, er i teatrenes 
tænkning i, hvordan forestillingernes universer 
spiller sammen med de forskellige følelses- og 
forstandsmæssige kapaciteter og de forskellige 
erkendelsesmæssige niveauer børn i de for-
skellige aldre vurderes at være rustet med og 
befinde sig på. 

Der er temaer og tematikker, som det for ek-
sempel ingen mening giver at spille teater om 
for de 1½-2-årige, fordi de slet ikke kan rela-
tere sig til det, fx krig og anoreksi. Ligesom det 
kan give mening at afgrænse en forestilling 
om det lille dagligdagsnære småbørnsliv i den 
store sammenhæng til netop de allermindste 
og til voksne, fordi fx teenagere (som flest) vil 
'stå af' forestillingen på grund af indholdet og 
måske også på grund af den måde, hvorpå det 
bliver kommunikeret. 
 Alle emner, som er hensigtsafklarede, al-
vorligt ment og relevante for målgruppen, kan 
med andre ord bruges. 
 Området har tradition for at tage universel-
le, aktuelle og tabuerede emner op. For ikke at 
have berøringsangst. For at turde møde børne- 
og ungdomspublikummet med et indhold, som 
er hentet fra, eller har relation til, den virke-
lighed, børnene og de unge lever midt i her og 
nu. For at behandle emner og tematikker ud fra 
barnets og den unges synsvinkel. For at skabe 
forestillinger, som forholder sig nuanceret, 
seriøst, nutidsorienteret og nært til det pub-
likum, det kommunikerer med. Modsat teater, 
som taler ned til børn og unge. Som beskæfti-
ger sig med problemstillinger, der er verdens-
fjerne for målgruppen. Som bedrevidende vil 
belære børnene om dette og hint. Som serverer 
ligegyldig underholdning og simpelt platten-
slageri. Eller som kobler børnemålgruppen af, 
fordi teatret spiller forestillinger, som snarere 
eller mere snævert angår voksne – af nogle 
betegnet "snydeforestillinger".  
 Indholdsmæssigt spænder forestillingerne 
mindst lige så bredt som indholdet i det teater 
i Danmark, som bliver produceret til voksne. 
 Teatrene beskæftiger sig med alle livets 
spørgsmål. Store som små. Glæde, sorg, liv og 
død. Pædofili, skilsmisse, stofmisbrug, porno, 
tab, krig, vold og kærlighed. Kulturforskelle, 
racisme, anoreksi, kriminalitet, lykke, sinds-
syge, energi og lyde. Alkoholisme, parforhold, 
søskendekærlighed, ordleg, årstider, farver og 
flyttemænd. Sælfangere og vagabonder. Hjer-
nens tanker og hjertets rørelser. Venskaber, 
livets grusomheder, glæ-der og gaver. Sport, 
mobning og maleri. Abstraktioner, ansvar og 
alderdom. Førfødsel, eksistens og ensomhed. 
Uhyrer, engle, hekse, trolde og nisser. Verdens-
rummet, universet og dagligdagen. Naboskab, 
chat, forbudte følelser, computere og menne-
skelige møder. Metrologi, religion og tro. Be-
vægelser, luft og lyde. Konkurrence, drømme 
og demens. Normalitet og fejl. Ordblindhed, 
ambitioner og forældrepres. Rim og remser. 
Fortid, fantasi og forestillingsevne. Tid, vola-
pyk og identitet. Magt, mirakler, magi og me-
get mere. 
 Forestillingerne spænder over, hvad man 
kan rubricere i sammenflettende kategorier 

[13]  Som fx i Carte Blanche's 
Leg, i Limfjordsteatrets 
Underland, i Frøken Fracasos 
Kompagnis Det uartige barn 
– eller omvendelsen af de sure 
citroner, i Barkentins Teaters 
Kanonkongen, m.fl.
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som nutidsrelevante emner, aldersspecifikke 
temaer, universelle og eksistentielle spørgs-
mål, kunstens abstrakte og anderledes univers, 
sensoriske landskaber, klovnen og 'den lille 
mands' verden, tilværelsen set fra barnets 
synsvinkel, det at være menneske i dag og til 
alle tider, etc., etc. 

AltiD	Et	HåB	Et	stED
Et eller andet sted i en forestilling for børn og 
unge skal der være et håb. Temaerne kan som 
sagt være svært håndterbare, og der kan være 
både mørkefyldte og meget dramatiske pas-
sager. Og forestillingen behøver ikke have en 
lykkelig slutning. Men et eller andet sted og i 
overbevisende grad skal forestillingen pege på, 
at der findes muligheder. At der er veje at gå. 
Lys at finde.  
 Denne fremherskende opfattelse på feltet 
begrundes med det vilkår, scenekunst for børn 
og unge bliver vist under: at det oftest ikke er 
børnene selv, men de voksne, som vælger, hvil-
ken forestilling børnene eller de unge skal se, 
og at de overhovedet skal se teater. Det er i sig 
selv et vilkår, som forpligter. 
 Et andet ræsonnement er det, at børn og 
unge det sted, de er i livet, kan mangle erfarin-
ger og oplevelser til at kapere og omsætte tea-
ter, der ikke viser noget håb, men udelukkende 
elendighed og tragik. 
 Og endelig nævner mange, at de ser det som 
en naturlig ting også at vise håbet i teater. 
Uanset om det er i teater for børn og unge eller 
teater for voksne. Fordi det svarer til og spejler 
den måde, de i øvrigt synes, man som menne-
ske i tilværelsen skal navigere, for at det giver 
mening at fortsætte. Nemlig at finde veje og 
lyspunkter i et liv, som altid vil være brolagt 
med konflikter, modsætninger, kontraster, ond-
skab, m.m. 
 Skal man finde et teater, som oplagt fra et 
livslyst perspektiv og meget direkte hylder li-
vet, svinger kompasnålen over på Jytte Abilds-
trøms Teater. Ifølge Jytte Abildstrøm skal vi "i 
en tid med så megen grusomhed og vold værne 
om vores sjæl. Det, vi opfører fra scenen, skal 
være i harmoni med vores livsholdninger. Børn 
er ikke så kritiske, som vi siger og gør dem til. 
Det er os, som skal nære ømhed, være omhyg-
gelige og vide, hvilke døre vi åbner i de fore-
stillinger, vi spiller. Det er os, som skal gøre os 
klart, hvad der påvirker børn, og hvad de kan 
tåle". Hun fremhæver, at alt for få har kend-
skab til grundlæggende dyder som troskab, 
medlidenhed, barmhjertighed, gavmildhed, osv. 
Og taler for, at "enhver historie skal forædle og 
ikke afstumpe livet".  	
 Med en kompromisløs, etiktænkende og 
fantasiblomstrende personlighed som Jytte 
Abildstrøm og kredsen omkring hende (Signe 
Birkbøll, Dorte Holbek m.fl.) har Jytte Abilds-

trøms Teater skabt et teater, hvis forestillinger 
er fabulerende fortællinger, der skaber debat 
og lyst til at leve og virke i verden. 

EnKElHED,	MusiK	og	HuMor
Uanset om det emne, som tages op, er umiddel-
bart tilgængeligt eller af meget mere vanskelig 
håndterbar karakter, er enkelhed, forstået som 
klarhed eller det ikke at komplicere eller my-
stificere sagerne, kendetegnende for områdets 
forestillinger. 
 Det er ikke ensbetydende med, at indholdet 
forsimples eller banaliseres, eller at emnets 
alvor underkendes eller amputerer vigtige 
aspekter. Det er 'blot' udtryk for, at indholdet 
tematisk og formmæssigt koges ned til en mere 
forenklet form, end man eksempelvis kan møde 
i den voksenverdenens dramatik, der på mere 
avanceret vis arbejder med abstraktionsni-
veauer og metaplaner. Man kan med afdøde 
Ray Nusselein fra Paraplyteatret sige, at bør-
neteater taler om og spiller "for det største i de 
mindste"14. 
 Musik og ofte levende musik på scenen er 
også meget udbredt. Musikken indgår 
typisk som et integreret medfortællende ele-
ment i forestillingen. På et tidspunkt i børne-
teatrets historie var det nærmest mærkeligt, 
hvis der ikke var i al fald én musiker med på 
scenen.  
 'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' har humoristisk sans. Humorens forlø-
sende virkning og det, at et godt grin kan give 
adgang til mere vanskelige problematikker, har 
området sans for. Humor er nok et kendetegn. 

lAngtiDsHolDBArE		
Som noget særligt spiller rigtig mange af 
forestillingerne på området i mange år i træk. 
Forestillingerne er langtidsholdbare af flere 
grunde. 
 De lever længe, fordi der hele tiden kommer 
nye børn og unge til. Nye 2. klasser, nye 6-12-
årige, nye vuggestue- og børnehavebørn og nye 
teenagere, som ikke har set forestillingerne. 
Og de bliver – vel at mærke – ved med at spille, 
fordi de i deres form og indhold stadig er ved-
kommende og aktuelle. 
 Når en forestilling bliver taget af plakaten, 
kan det skyldes flere ting. Det kan være, fordi 
der på grund af en ny forestilling ikke længere 
er plads til den i programmet. Fordi forestil-
lingens ofte freelancearbejdende spillere ikke 
længere er tilgængelige og ikke kan erstattes 
af andre. Allervigtigst, fordi forestillingen ikke 
længere har liv og vitalitet for de medvirkende. 
Fordi den "er udspillet" for de medvirkende og 
dermed også har mistet sin glans for publikum.
 Mange teatre – især de opsøgende og turne-
rende – har en række forestillinger på reper-
toiret i mange år, og de spiller forestillingerne 

[14]  Jf. p.78 i For det største 
i de mindste – et strejftog 
gennem dansk børneteater 
1994-2004 af Carsten Jensen. 
Ray Nusselein havde en 
eminent evne til at skabe 
teatermagi i tæt dialog med sit 
(børne)publikum. Hans betyd-
ning for miljøet er utrolig stor 
og uvurderlig.
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med store tidsmæssige mellemrum. Der kan 
gå år imellem. Det betyder, at de – modsat de 
teatre, som – typisk stationært – kun spiller 
en forestilling i en kort periode for dernæst 
at tage den helt af plakaten, må afsætte tid og 
ressourcer til genopsætninger.
 Udfordringen og gevinsten ved at genopsæt-
te er, at teatret bliver trænet i og tilskyndet til 
at finde ud af, hvordan de bevarer forestillin-
gens fokus og friskhed. Teatret må uvægerligt 
i genopsætningsarbejdet spørge sig selv, hvad 
ideen med forestillingen er, og se på, om der er 
energi og udfordring i udtrykket.  

MiniMAlistisKE	og	KortE		
For de opsøgende turnerende teatre gælder til-
lige det, at forestillingerne fysisk set skal kun-
ne være i en kassebil eller biler, som er mindre 
end det. Og at forestillingerne ikke må være 
mere indviklede og tidkrævende med hensyn 
til scenografi, lys og lyd at sætte op og pille 
ned igen, end at det kan gøres på en overkom-
melig og rimelig tid. Denne tid  står til købers 
orientering anført i Den Røde Brochure under 
betegnelsen opstillingstid. 
 Selve forestillingens spilletid er oftest mel-
lem en halv time og 50 minutter. 
 Forestillingerne er designet til at matche en 
skoletime på 45 minutter. I sjældnere tilfælde 
kan de vare 60-75 minutter. 
 En anden nok så væsentlig grund til, at de 
ikke varer længere tid – og nærmest alle uden 
undtagelse spiller uden pause15, skyldes det, 
at teatrene mener og har oplevet, at man med 
korte, intense oplevelser kvalitativt set kan nå 
mindst lige så langt i forhold til sit publikum 
som i flertimersforestillinger. 

Få	MEDVirKEnDE	
Forestillingerne i dansk børneteater er også 
små med hensyn til antal medvirkende på 
scenen. Er der fem-seks medvirkende, er der 
tale om en stor produktion. Der har fra starten 
været tradition for og kun økonomi til få med-
virkende. En, to eller tre. 
 At der oftest kun har været plads og øko-
nomi til så få medvirkende, har ikke betydet, 
at teatre har afholdt sig fra at sætte stykker 
op med mange på rollelisten. Tværtimod har 
valget af sådanne stykker tvunget teatrene til 
at finde alternative sceniske løsninger, som de 
måske ellers ikke ville have fundet på. Det, som 
på nogle områder begrænser teatrene, har også 
været en dynamo for kunstnerisk udvikling og 
nytænkning. 
 At forestillinger i lille format, med få med-
virkende og med minimalisme på det scenogra-
fiske niveau, oftere er reglen end undtagelsen, 
er ikke ensbetydende med, at der ikke findes 
forestillinger med flere medvirkende på sce-
nen, og at der ikke eksisterer  teatre, som godt 

kunne tænke sig at sætte teater i større format 
op: forestillinger med flere medvirkende og/el-
ler udtryk med større stoflig udfoldelse. 
 Nogle teatre har i tidens løb prøvet kræfter 
med bud på sådanne store eller større forestil-
linger. Teatergruppen Batida står for eksempel 
bag en række forestillinger, hvor otte-ni med-
virkende er på scenen samtidig i udtryk, som 
blander livemusik og teater. 
 Oplagte eksempler er Maria Bonita og Gran-
de Finale. Labyrinten i den sensoriske teaterin-
stallation Kalejdoskop af Carte Blanche bebos 
af fem performere16. 
 Der er flere eksempler. Og der er visioner og 
ideer i flere teatres skrivebordsskuffer i for-
hold til, hvordan og med hvem man vil kunne 
lave større opsætninger, vel at mærke uden at 
intimiteten og publikumskontakten går fløjten.  

Kort	AFstAnD	FrA	lEDElsE	til	KunstnE-
risK	proDuKtion	
'Professionel dansk scenekunst for børn og unge' 
er små, ikke-hierarkisk organiserede teatre. 
Overskueligheden er stor. De, som er på teatrene, 
ved, hvad hinanden laver. Hvorfor og hvornår. 
 Ofte løser man flere eller mange opgaver. Og 
tit er teatrets kunstneriske leder på en eller 
anden led med i skabelsen af forestillingerne. 
Som dramatiker, instruktør/koreograf, skue-
spiller/danser eller flere af delene. 
 I tilfældet enmandsteater er det åbenlyst 
sådan. Men også på mange af de lidt større 
børneteatre er det ofte sådan, at teaterlederen 
enten følger produktionerne nøje eller selv er 
med i produktionsteamet. 

MoD	og	lyst	til	At	sprængE	tEAtrEts	
grænsEr	
Et udtalt mod og en stor lyst til at udvide og 
sprænge grænser for den gængse forståelse af, 
hvad teater er, er også kendetegnende for de 
forestillinger, som bliver til på feltet. 
 At udforske, undersøge og afprøve, hvad 
scenekunsten kan, hvis den åbner op for andre 
kunstarter og andre mere direkte interage-
rende typer af relationer til publikum, er noget, 
mange grupper arbejder med. Senere i kapitlet, 
under overskriften Interaktivt teater, uddybes 
dette med en række eksempler.  

intErnAtionAlt	HøJtEstiMErEDE	og	EF-
tErtrAgtEDE	
Udlandet står i kø efter at hente 'professionel 
dansk scenekunst for børn og unge' til deres 
hjemland.  
 Både for at kunne vise forestillingerne for 
deres børn og unge. For at interessenterne selv 
kan blive inspireret i egne teaterproduktioner 
af det, som de danske børneteatre kan. Og fordi 
der i udlandet er en stor interesse for at lære 
af dansk børneteater på det organisatoriske 

[15]  I løbet af de over 20 
år, jeg har fulgt området, har 
jeg kun oplevet det én gang, i 
Teater Møllens Mutter Cou-
rage, i sæson 2002-2003, og 
her var pausen dramaturgisk 
begrundet.  

[16]  I samarbejde med de 
store institutionsteatre er 
der herudover i løbet af de 
sidste 10 år blevet skabt en 
række forestillinger med 
forholdsvis mange medvir-
kende. BaggårdTeatret har for 
få år siden i samarbejde med 
Odense Teater produceret 
Kampen om Danmark med 
fem medvirkende. Og for år 
tilbage også fx Forbandelsen 
og Ødipus. Jako-Bole Teatret 
producerede i 2007 i sampro-
duktion mellem Jomfru Ane 
Teatret og Aalborg Teater 
Fucking Aalborg, med seks 
spillere på scenen. Corona 
La Balance skabte i sæson 
2005/2006 sammen med 
Betty Nansen Teatret Aeneas, 
som havde 24 medvirkende 
(fem professionelle skuespil-
lere, 15 unge statister og fire 
fortællere). Og i 2007 var de 
sammen med Aarhus Teater 
om at skabe Forestillingen om 
Kejserens Nye Klæder med ni 
medvirkende. 
   Hvilke erfaringer, de 
opsøgende og turnerende 
scenekunstgrupper har høstet 
i forhold til disse samarbej-
der med de store primært 
voksenteaterproducerende 
institutioner, ligger uden for 
denne redegørelses regi at 
komme nærmere ind på.
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plan med hensyn til at arrangere festivaler. 
Efterspørgslen er langt større end de danske 
grupper kan efterkomme. 
 Mere om udbredelsen, problematikkerne og 
mulighederne senere. Her skal blot nævnes: 

•	 	At	der	hver	dag	året	rundt	bliver	spillet	mindst	

én	professionel	dansk	børne-	eller	ungdoms-

teaterforestilling	et	sted	i	udlandet.	

•	 	At	teatrene	kommer	vidt	omkring	på	kloden.	

•	 	At	forestillinger	spiller	på	engelsk,	tysk,	fransk,	

spansk	og	andre	sprog.	

•	 	At	mange	danske	børneteatermanuskripter	i	

løbet	af	de	sidste	10-20	år	er	blevet	oversat	og	

udgivet	på	udenlandske	forlag.	

•	 	At	udenlandske	teatre	sætter	dem	i	scene.	

•	 	At	danske	scenekunstnere	bliver	inviteret	

udenlands	for	at	instruere	forestillinger17.	

•	 	At	der	er	tale	om	en	udenlandsk	opmærksom-

hed	og	interesse,	som	står	i	stor	kontrast	til	

størrelsen	af	dansk	børneteaters	indenlandske	

officielle	synlighed	og	anerkendelse.

HæDEr	og	prisEr	
Såvel teatre, kunstnere som andre folk, der i 
tidens løb har arbejdet med at udvikle og for-
fine området 'professionel dansk scenekunst 
for børn og unge', er i tidens løb blevet hædret 
med priser. 
 Årets Reumert har siden 1999 haft en kate-
gori, der hedder Årets Børneteaterforestilling. 
Prisen uddeles hvert forår og gives til "den 
bedste børneteaterforestilling, der opføres in-
den for juryens bedømmelsesperiode. Forestil-
lingen skal være en original danskproduceret 
opsætning. Forestillinger, der er coproduceret 
sammen med udenlandske teaterkompagnier, 
kan også komme i betragtning i den sæson, hvor 
forestillingen har dansk premiere. Der bliver 
lagt vægt på forestillingens egnethed for den 
aldersgruppe, den henvender sig til, på fortæl-
lingen i forestillingen, scenografien og skuespil-
præstationerne". I 2008 gik prisen til Gidsel – en 
historie i virkeligheden af Holbæk Teater. 
 Herudover sker det, at forestillinger eller 
kunstnere, som spiller i områdets regi, vinder 
priser i andre Reumert-pris-kategorier, fx ka-
tegorien Årets Store, lille Forestilling, som ek-
sempelvis i 2007 August af "Teatret". Vinderne 
i begge kategorier i tidligere år kan findes på 
www.aaretsreumert.dk 
 Danmarks Teaterforeninger uddeler hvert år 
på baggrund af afstemninger i teater-forenin-
gerne en Danmarks Teaterforeningers Børne- 
og ungdomsteaterpris. 
I efteråret 2007 vandt Nørregaard Teatret 
prisen for De to uhyrer. Modtagere tidligere 
år kan læses på www.dk-teaterforeninger.dk 
(under aktuelle informationer, teaterseminar, 
priser i perioden 1983-2007)
 I forbindelse med Horsens Børneteaterfe-

stival i september uddeler Horsens Kommune, 
efter indstilling fra enhver, der ønsker at ind-
sende forslag, Horsens Børneteaterpris "til en 
person, et teater eller en gruppe af personer, 
der har gjort sig bemærket ved en indsats for 
at fremme det professionelle børneteater. Pri-
sen kan tildeles såvel aktive teaterfolk som ar-
rangører etc.". I 2007 gik den til Erik Viinberg, 
skuespiller på og leder af Teatret NEO (tidl. 
Teater Mariehønen). 
 Prisen blev stiftet tilbage i 1996, hvor festi-
valen blev afholdt i regi af det nu ikke længere 
eksisterende Kaskadeteatret. Prismodtagerne 
fra 1996-2001 fremgår af Carsten Jensens 
bog For det største i de mindste – et strejftog 
gennem dansk børneteater 1994-2004, Børne-
TeaterSammenslutningen 2004. mens prismod-
tagerne fra 2002 og frem kan læses på www.
boerneteaterfestival.horsens.dk.
 Poul Fly Plejdrup modtog sidste år i maj 
Håbets Pris 2007, for sit virke som scenograf, 
fordi han, som det hed i begrundelsen: "som 
scenograf er en sand forvandlingens mester. 
Han tør tro på det, hans indre øjne fortæller 
ham, han tør sætte det i scene, han kan ikke 
lade være. Poul Fly Plejdrup får Håbets Pris 
2007 for sit magisk åbne teater. Det åbne tea-
ter er det levende teaters rum, det er også hå-
bets!". Det er Institut for Folkeligt Teater, som 
står bag prisen, som uddeles hvert andet år i 
Danmark og hvert andet år i USA. 
 Tove Bornhøft fra Teater Rio Rose blev 
samme forår præmieret af Statens Kunstfond 
for sin instruktion af Blah Blah Blah ud fra 
følgende argumenter: "Hun har med Blah Blah 
Blah hos Teater Rio Rose lavet en iscenesæt-
telse, der udfordrer både børn og voksne. Via 
forestillingens sprog og poetiske situationer 
skaber hun tilgang til svære filosofiske emner 
som selvbedrag og livsløgn – det hele set igen-
nem en skæv, humoristisk og meget menneske-
lig optik." 
 I forbindelse med den festival for interna-
tional scenekunst for børn og unge, SpringFe-
stival, som Corona La Balance debuterede med 
i april 2007, stiftede statsensemblet en pris, 
Springprisen, til en person, teater eller insti-
tution, som har været med til at forny dansk 
scenekunst for børn og unge. En nedsat jury 
valgte KulturPrinsen, Børnekulturens Udvik-
lingscenter i Viborg, samt Viborg kommune 
som de to prismodtagere i 2007. Kommunen 
fik prisen for mod til at satse smalt og udfor-
drende, og KulturPrinsen fik prisen for at have 
øje for, at skøre og skæve ideer fra drivkræfter 
i det professionelle kunstmiljø i tværkulturelle 
projekter kan bibringe børnene noget, som de 
ikke kan hente andre steder. 
 Og ude i verden bliver grupper præmieret.  
Meridiano Teatret modtog for eksempel i 
sommeren 2007 på Shanghai International 

[17]  Marc van der Velden 
fra Corona La Balance har 
fx iscenesat Galefyrsten i 
Serbien og Peter Seligmann 
fra Teater 2 Tusind har fx 
instrueret forestillingen 
Achtung Aufnahme i Tübin-
gen, Tyskland i 1995/96 og 
Die Geschichte eines Lander-
Vermessers i Wien, Østrig i 
1998/99.  
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Children's Theatre Festival en pris for "Excel-
lent Production" (Genesis)18. Og Teatergruppen 
Batidas Grande Finale blev i april 2008 hædret 
med to priser (for "Bedste Instruktion" og "Bed-
ste Kunstneriske Præstation" på Festival di Tea-
tro per le Nuove Generazioni i Torino, Italien. 
 Disse udpluk blot for at anskueliggøre en 
flig af den anerkendelse og opmærksomhed, 
forestillinger, kunstnere og andre personer og 
initiativer på området får forskellige steder fra 
med hensyn til hæder og priser. 

lillE	MEDiEDæKning	
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' rydder ikke forsider. Mediedækningen 
af områdets forestillinger og begivenheder er 
lille. Der skal meget til, før journalister finder 
stoffet salgbart og interessant nok. For eksem-
pel mødte ingen fra de landsdækkende dag-
blade op til Corona La Balance store kulturmi-
nisterbesøgte åbningsevent som landets første 
statsensemble19. Og der skal destinationer som 
Broadway til, før den danske presse rykker ud 
og ofrer området markant mere spalteplads. 
 Umiddelbart kan man sige, at miljøet mang-
ler det, der tit skal til for at komme i mediernes 
søgelys: sensationer, stjernedyrkelse og kon-
troversielle historier i den voldsorienterede 
og forrående ende af 'repertoireskalaen'. Det 
spiller ingen eller kun en meget lille rolle, at 
denne scenekunstverden for børn og unge er så 
anerkendt i udlandet, og det har kun lidt at sige, 
at flere indenlandske teaterkyndige ikke tøver 
med at kalde det ypperste af professionel dansk 
scenekunst for børn og unge for "den egentlige 
avantgarde" og for teater, som, hvad udvikling 
og forfinede udtryk i verdensklasse angår, langt 
overgår det, dansk voksenteater formår20. 
 Nok et aspekt til forklaring af den lille me-
diedækning er, at mange af områdets teatre 
nok er synlige for de mange børn, de spiller 
forestillinger for i gymnastiksale og klassevæ-
relser. Men forestillingerne har tit så kort en 
stationær spilleperiode (de dage, der er mu-
lighed for at leje sig ind på et andet teater, i et 
beboerhus, eller lign.), at de sjældent, eller slet 
ikke, kommer i betragtning på en kulturredak-
tion, fordi de er væk kort tid efter, en foromtale 
kan komme på, og inden en premiereanmel-
delse kan nå i trykken21. 

spEciFiKKE	KEnDEtEgn	
Forskellene er på alle måder store på de mange 
forestillinger, som skabes og vises af områdets 
mange teatre. 
 De er forskellige fra hinanden på følgende 
måder:

•	 	I kompleksitet.	spændet	går	fra	lettilgængelige	

til	smalle	forestillinger.

•	 	Genremæssigt.	scenekunst	for	børn	og	unge	

er	ikke	én	genre.	Der	er	forestillinger	i	alle	

genrer,	og	genrerne	mødes	og	muterer	stadigt	

oftere.		

•	 	I fokus.	nogle	vægter	det	formmæssige	højest,	

andre	det	kommunikative	aspekt	med	publi-

kum.	

•	 	I forhold til målgruppe.	nogle	arbejder	med	

aldersafgrænsede	målgrupper,	andre	med	en	

opadtil	åben	aldersgrænse.	

•	 	I måden at relatere sig til voksenteaterver-

denen.	nogle	arbejder	på	at	nedbryde	skel-

let	mellem	scenekunst	for	børn	og	unge	og	

scenekunst	for	voksne.	Andre	har	fokus	på	at	

producere	til	en	snæver	børnealdersgruppe.		

•	 	I den måde, hvorpå fiktionen præsenterer sig 

i relation til virkeligheden.	nogle	arbejder	med	

at	opretholde	fiktionen	i	forestillingsmødet.	

Andre	gør	bevidst	opmærksom	på,	at	forestil-

lingen	er	fiktion.	og	andre	igen	leger	i	forestil-

lingerne	med	grænserne	mellem	fiktion	og	

virkelighed.		

Et	spænD	FrA	lEttilgængEligE	til	sMAllE	
ForEstillingEr
De mere end 130 professionelle børne- og ung-
domsteatres forestillinger spænder bredt. Fra 
meget lettilgængelige forestillinger i den ene 
ende af spektret til forestillinger af stor kom-
pleksitet i den anden ende. 
 De "lette" forestillinger er helt ukomplicere-
de at gå til. De kan helt forudsætningsløst af-
læses og forstås. Der er tale om enkle historier 
eller fortælleforløb i dramaturgiske opbygnin-
ger, som (de fleste) børn kender fra andre sam-
menhænge. Forholdsvis direkte overførte eller 
genfortalte versioner af populære børnebøger 
eller kendte klassikere. 
Forestillinger, som i deres form og stil minder 
om noget, børnene kender fra Fjernsyn for dig, 
børnefilm, etc. Forestillingerne har en høj grad 
af genkendelighed. Der er ingen forståelses-
mæssige barrierer, som først skal brydes ned. 
Ingen snurrigheder på fortælleplanet eller i de 
formmæssige udtryk. Ingen brud på vaner og 
kronologier. Blandt de teatre, som længe har 
produceret forestillinger, som ret sikkert kan 
placeres i den letforståelige ende, er Teater 
Vestvolden, som iscenesætter  lettilgængelige 
dramatiseringer af kendte og populære bør-
nebøger (fx Bimse & Gokkeletterne) og også 
iscenesætter meget direkte fortalte stykker, 
som bygger på ungdomsaktuelle emner (fx Dør-
mænd). Teatret Aspendos' Totte bygger ligner 
utroligt meget sit billedbogsforlæg. Søholm 
Park Teatret har Cirkeline og Karius og Baktus 
på repertoiret. Comedievognen spiller Alfons 
Åberg-historier. Ishøj Teater spiller forestil-
linger om hekse, nisser, trolde og prinsesser i 
gammeldags, undertiden helt Morten Korch'ske 
dramaturgier. Og Louise Schouw – Teater & 
Event, Højerslev & Højerslev, m.fl. markerer sig 
med lettilgængelige nisse- og juleforestillinger 

[18)  Begge omtalt i Børnetea-
teravisen nr.142.

[19)  Læs om begivenheden i 
Børneteateravisen nr.134, sept. 
2005, p.2-3.

[20]  En ringe og ofte helt 
manglende mediedækning, 
som i 2007 fik Katrine Karlsen 
fra Graense-Loes til at ryge 
i blækhuset, da vinderen af 
Årets Reumert i kategorien 
Årets børneteaterforestil-
ling igen i år var blandt de 
vindere, som ikke blev omtalt, 
hverken i de trykte eller 
elektroniske medier. Se omtale 
af dette i Børneteateravisen 
nr.141 maj 2007, p.15. Da 
DR2 transmitterede Reumert 
2008-prisoverrækkelserne, 
blev overrækkelsen af Årets 
børneteaterforestilling heller 
ikke vist, men blot nævnt 
afslutningsvis.  

[21]  En undersøgelse af 
mediernes begrundelser og 
strategier ligger uden for rede-
gørelsens regi.
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tillige med at have bearbejdede børnebøger og 
klassikere på repertoiret.   
 De "smalle" forestillinger er, modsat hertil, 
kendetegnet ved at kræve mere eller meget 
af sit publikum. De udfordrer publikum ved 
at beskæftige sig med mindre direkte og un-
dertiden abstrakt fortalte historier. Og ved at 
være skruet sammen af uvante og avancerede 
fortællemåder (fx med spring i tid og sted, og 
med tilstedeværelsen af mange fortælleplaner 
og forståelsesniveauer). Fx skaber Abstrax-
Teater og Rio Rose forestillinger, som tager 
almenmenneskelige og eksistentielle emner op 
i fortælleformer, som kan minde mere om den 
måde, hvorpå et digt, et maleri eller et stykke 
musik er komponeret. Mere om disse under 
næste punkt: Mange genrer. 
 Mellem disse to yderpunkter, "de lette" og 
"de smalle", er der et væld af forestillinger. 
Det er ikke sikkert, at det samme teater altid 
producerer forestillinger af samme tilgænge-
lighedskarakter22. Men der findes rigtig mange 
teatre på midterbanerne. 
 Langt de fleste teatre genfortæller heller 
ikke direkte. De fleste sætter deres eget præg 
på en kendt historie. De bruger et kendt forlæg 
som afsæt til en afledt historie eller opfinder 
en ny helt fra bunden. Måske nybearbejder 
teatret en tekst i et kendt formudtryk. Måske 
skaber et teater et nyt formsprog til et kendt 
indhold. Måske sættes en helt ny tekst op i et 
eksperimenterende nyt formsprog.  

MAngE	gEnrEr,	soM	KryDsEr	inD	oVEr	
HinAnDEn,	MutErEr	og	uDViDEr	grænsEr	
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' er ikke én genre, men mange genrer, som 
krydser ind over hinanden, muterer og udvider 
egne og hinandens grænser. Og spændet er 
mindst lige så bredt som på voksenteaterfeltet. 
Det er vigtigt at få ryddet den misforståelse af 
vejen, at forestillingerne på feltet stilmæssigt 
er identiske eller ligner hinanden.
 I mangfoldigheden findes alt fra opera, 
musikdramatiske udtryk, mime, klassisk 
tekstteater, fortælleteater, masketeater, per-
formance, dans, gøgl- og cirkusorienterede 
udtryk, poetiske og minimalistiske universer, 
grovkornet komik og farcer, gadeteater, anima-
tions- og dukketeaterspil, til teknologisk frem-
meligt multimedieteater, nycirkus m.m. Og ikke 
mindst formmæssige blandformer på kryds og 
tværs.  
 Ordet kan være det bærende. Ordet kan være 
ligestillet med de øvrige fortælleelementer. Uni-
verset kan være ordløst. Det stemningsbærende 
kan være i centrum. Fortælleformen kan være 
filmisk, associerende, abstrakt og/eller meget 
baseret på det visuelle. Musikken kan være et 
centralt bærende fortælleelement, og kroppens 
bevægelser og trin kan være i centrum. 

Forlægget for udtrykkene kan være alt fra klas-
sikerbearbejdninger, dramatisering af børne-
bøger, omskrivninger af gamle myter og sagn, 
over nyskrevet dramatik til mere abstrakte 
historier og udsagn. 
 Nogle teatre har valgt at fordybe sig inden 
for én genre og forfine den. De er derfor let-
tere at rubricere stilmæssigt end de teatre, 
som kombinerer tidligere afprøvede stiludtryk 
med nye, eller de, som bevidst arbejder med at 
bryde og sprænge den foregående forestillings 
stilmæssige udtryk, og måske og ofte gør det 
ved at inddrage andre kunstarters udtryk.  
 Væsentligst i denne skelnende opregning 
er, at teatrene hele tiden eksperimenterer og 
flytter sig. At holde sig den tendens for øje, at 
forestillingerne genremæssigt glider over i og 
låner fra hinanden, så der ikke længere er tale 
om 'rene former'. 
 Ét teater kan arbejde med mange forskellige 
genrer i samme forestilling eller i den buket af 
forestillinger, de udbyder. Og en del teatre har 
måske allerede i dag bevæget sig væk fra de 
forestillingskendetegn, som her er trukket frem 
som karakteristika. Fordi tiden har betinget 
det, og/eller fordi teatrene har set det kunstne-
risk udfordrende at søge andre og nye veje. 
 Med alle de forbehold og åbninger for 
blandformer og opbrud, som finder sted kan 
man opdele forestillingerne på følgende måde: 

•	 	ordenes teater	–	de	dramatiske	værkers	og	

fortællingernes	teater.	

•	 	Ørets teater	–	lydenes,	stemmernes	og	musik-

kens	teater.	

•	 	Øjets teater	–	det	visuelle,	billedligheden	og	

det	stofliges	teater.	

•	 	Kroppens og bevægelsernes teater	–	kropsud-

tryk,	dans,	fysisk	teater,	performance.	

•	 	Dukke-, objekt- og animationsteater.

•	 	Udpræget billedrige og flersanselige fortælle-

former.

Det er af største vigtighed at forstå, at rubri-
ceringerne ikke er resultat af en dybtgående 
akademisk analyse. Inddelingen er foretaget 
ud fra teatrenes spørgeskemasvar og ud fra 
mit mangeårige kendskab til teatrene og deres 
forestillinger. 
 Når en række teatre i det følgende eksempli-
ficerer det spænd og de forskellige kunst- og 
livssyn, som er inden for de forskellige katego-
rier, er det vel at mærke ikke udtryk for, at der 
ikke også kunne være nævnt andre teatre. Og 
det er ikke udtryk for, at det samme teater ikke 
kan optræde under flere kategorier.  
 Og endelig er det altafgørende at betone, 
at man ikke må læse og opfatte opdelingen 
rigoristisk. Opdelingen er ikke brugbar som 
hverken en tjekliste eller som 'et register for 
udvælgelse' af teaterforestillinger! 

[22] Corona Danseteater, som 
pt. er gået sammen med Theat-
er La Balance som Corona La 
Balance, har i tidens løb skabt 
forestillinger i hele spektret. 
Sally's Valley trak fx på et 
indhold og et udtryk, de unge 
selv kendte og brugte, mens 
Forvandling var anderledes 
abstrakt. 
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ordenes	teater	

Ordenes teater er de dramatiske værkers og 
fortællingernes teater. De helt ordløse fore-
stillinger er her valgt fra. 'Kategorien' angår 
opsætninger, hvor der siges ord af semantisk 
forståelig art. Og den er langt den største. Der 
bliver, som i det meste scenekunst i det hele 
taget, talt i langt de fleste af de forestillinger, 
som bliver produceret og spiller i børne- og 
ungdomsteaterregi. 
 Forestillingerne favner imidlertid meget 
bredt. Der kommer meget forskellige udtryk ud 
af scenekunst, hvor ord indgår enten som det 
dominerende og bærende fortælle-element eller 
som ligestillet med et andet eller andre fortæl-
leelementer. Og resultaterne varierer meget 
med hensyn til kunstnerisk kvalitet og kommu-
nikative evner.  

Ordenes teater dækker: 
•	 	iscenesættelser	af	kulturarvens	store	klassiske	

værker23.

•	 	opsætninger	af	gamle	eventyr24.		

•	 	opsætninger	af	populære	børnebøger	af	ældre	

og	nyere	dato25.	

•	 	Bearbejdninger	af	den	gamle	mundtlige	fortæl-

letraditions	myter	og	sagn,	grønlandske,	nor-

diske,	vestlige	og	østens/orientens	eventyr	og	

fabler.

•	 	nyskreven	dramatik.

Dramatikerne er:
•	 	Manuskriptforfattere	kendt	fra	voksenteater-

verdenen26

•	 	Dramatikere	udgået	fra	talentudviklingsprojek-

tet	Dramatikervæksthuset27	

•	 	Dramatikere	udklækket	fra	Dramatikeruddan-

nelsen	ved	Aarhus	teater28

•	 	og	især	af	områdets	'egne	folk'.

	 	langt	hovedparten	af	de	tekster,	som	kom-

mer	på	scenen	i	miljøet	'professionel	dansk	

scenekunst	for	børn	og	unge',	bliver	skrevet	

af	børne-	og	ungdomsteatrenes	'egne	folk'	i	

et	ofte	samarbejdende	processuelt	improvisa-

tionsforløb.	En	person	fra	miljøet	kan	skrive	

et	manuskript	forlods.	Men	i	langt	de	fleste	

tilfælde	bliver	teksten	til	ved	fælles	hjælp,	idet	

alle	fra	de	forskellige	faggrupper	i	teaterpro-

duktionsprocessen	leverer	byggesten.	

Alt fra teater i "fuld størrelse" til små  
udstyrsfattige stykker  
Groft skitseret iscenesætter mange af de teatre, 
som kun eller næsten kun spiller stationært, 
typisk klassikere og store fortællinger. Og de 
gør det i store opsætninger, hvor vægten lægges 
på skuespillets dramatiske spændingsforløb 
fortalt gennem forholdsvis mange medvirkende. 
Det er forestillinger, hvor skuespillere, dansere, 
sangere og musikere spiller stykkets roller og 

karakterer i et rum, der udnytter en stor statio-
nær scenes muligheder for at indrette rum og 
have plads til store scenografiske udtryk. 
 Mens de primært eller udelukkende turne-
rende teatre oftest sætter egne eller konsulent-
hjulpne bearbejdede versioner af en klassiker, 
et eventyr, en børnebog, en myte eller et ide-
oplæg i scene. Og gør det i monologiske eller 
småt skuespillerbemandede opsætninger med 
et minimum af lys, lyd og scenografi. Underti-
den i et næsten 'nøgent' klasseværelse eller i et 
enkelt stofligt iscenesat rum. 

Kulturarv(steater) og teater i "fuld  
størrelse" 
Mulighederne for at udnytte hele teatermaski-
neriet i et stort stationært spillerum er omdrej-
ningspunktet og begrundelsen for mange store 
stationære opsætninger. Det store spillerum 
giver mulighed for at sætte stykker i scene med 
forholdsvis mange medvirkende, skabe fyldige 
scenografier og anvende et stort udtræk af lys 
og lyd. Og stykkerne er ofte kulturarvens klas-
sikere og dramatiseringer af kendte og popu-
lære børnebøger. 
 Børneteatret Filuren er et af de teatre, som 
har varetagelsen af kulturarven som et centralt 
særkende29. Ifølge teatrets leder, Steen Mourier, 
er det muligheden for et stærkere elementært 
dramatisk udtryk, og dermed også et stærkere 
indhold i historien, som udmærker en på alle 
måder stor forestilling, som spiller for 170 
børn på en stor scene. Dramaturgien kan, iføl-
ge ham, være "lidt mere stram end i en poetisk 
børneforestilling, hvor to eller tre medvirkende 
spiller i et lille rum for 70 børn". 
 Egnsteatret Masken er kendt for at drama-
tisere klassikere til børne- og ungdoms-pub-
likummet30. Og teatret gør det på grund af det 
stærke etiske og moralske gods, som stykkerne 
rummer. "Det handler meget om respekt. Det 
vigtigste er at efterlade børnene og det unge 
publikum med en god historie, de kan tænke 
over og bruge bagefter. Det handler ikke om at 
stuve børn ind og så spille noget meget mun-
tert, og så lade skuespillerne råbe højere og 
højere, som de gør på de store scener," fortæl-
ler teatrets administrator, Bodil Vigsø.
 Af andre teatre i kategorien kulturarv og 
fuld størrelse kan nævnes Teatret Zeppelin, 
Teater Vestvolden og Randers EgnsTeater. De 
to sidstnævnte turnerer dog også, og Randers 
EgnsTeater har mindst lige så mange små helt 
nyskrevne forestillinger på repertoiret som 
store klassikerbearbejdninger.

Ny dansk dramatik og omskrivninger  
af kendt litteratur  
En lang række teatre på området bearbejder 
såvel gamle klassikere som mere nutidig lit-
teratur. Eventyr og børnebøger, som børn er 

[23] Med alt fra Shakespeare, 
Holberg, Brecht, Dario Fo og 
Franca Rame, Beckett, Ionesco, 
m.fl. 

[24] Brødrene Grimm og navn-
lig H.C. Andersen.

[25] Fra forfattere som Astrid 
Lindgren, Thorbjørn Egner, 
Egon Mathiesen, Halfdan Ras-
mussen, Gunilla Bergström, Ulf 
Stark, Bjarne Reuter.

[26] Fx Kim Fupz Aakeson, 
Nikoline Werdelin, m.fl. 

[27] Jesper B. Karlsen, Sven 
Ørnø, Lasse Bo Handberg, 
Ulrikka Strandbygaard, Mei 
Oulund, Thomas Howalt, Anna 
Panduro, Jens Blendstrup, 
Jesper Wamsler.

[28] Fx Andreas Garfield, 
Lærke Sanderhoff, Christian 
Lollike, Troels Chr. Jacobsen. 

[29] Manuskripter af Holberg, 
Shakespeare og Brecht, Half-
dan Rasmussens rim og remser 
og børnebogsklassikere (som fx 
Jules Vernes Jorden rundt i 80 
dage) har fx dannet tekstlige 
forlæg for opsætninger.

[30] Temaerne er ofte 
nordiske, og teatret bruger 
ofte danske forfattere eller 
dramatikere til at bearbejde 
de gamle stykker, eller til at 
spinde ny dansk dramatik på 
historiske skikkelser. Lærke 
Sanderhoff skrev fx  Marie 
– en lidenskabelig historie om 
Marie Grubbe til sæson 2007-
2008. Men teatret kan også give 
en dramatiker helt frie hænder 
til selv at finde på. I november 
2007 var der fx premiere på 
Langt ude i skoven, et stykke, 
som ikke bygger på noget 
forlæg eller nogen virkelige 
historiske personer. Stykket 
er skrevet af Jens Blendstrup, 
som er uddannet fra Dramati-
kervæksthuset.
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bekendt med i forvejen, bliver transformeret til 
scenen i vekslende fortolkningsgrader. 
 Herudover bliver der skabt ganske mange 
nye tekster, som er bygget op om en idé eller 
et aktuelt tema. Teksterne bliver skrevet af en 
eller flere personer på teatret (inden produkti-
onsperiodens start eller undervejs, mens fore-
stillingen bliver til), af dramatikere uddannet 
på Dramatikervæksthuset, af dramatikere, som 
også skriver til voksenteatret, eller af andre.
 Et teater som Teater Fair Play markerer sig 
her i landskabet i kraft af teatrets administra-
tor, Michael Ramløse, som, ud over at oversæt-
te udenlandske tekster, står bag ganske mange 
nyskrevne stykker. 
 Af teatre herudover kan nævnes Børnetea-
tret, Comedievognen, Teater lille Hest, Holbæk 
Teater, HolbergTeatret, Mister Jones, Jomfru 
Ane Teatret, Det Kommende Teater, Teatret 
Lampe, Det lille Teater, Limfjordsteatret, Tea-
tret NEO, Teatret Trekanten, Randers Egns-
Teater, Teatertruppen Replikken, Team Teatret, 
Teatret Skægspire, Teatret Aspendos og Teater-
kompagniet.

Ungdomsrelateret debatteater. Minimali-
stisk, råt, musikalsk og direkte serveret 
For de unge er der de seneste år dukket nogle 
teatre op, som flytter de unges her og nu-pro-
blemer ind på scenen i direkte, rå og 'teateraf-
skrællede' eller teaterminimalistiske opsætnin-
ger. Stykker, som i et helt eller næsten nøgent 
klasseværelse i en pågående og konfronterende 
stil kredser om almindelige nutidsunges liv og 
de dertilhørende vanskelige identitetskriser og 
barske sociale konflikter. Det er skuespil med 
tryk på ord, fysik og musik. Og stilen er 'rap', 
pågående, 'kærlig' og konfronterende.  
 En markant gruppe er Munk & Pollner tea-
terproduktion. Teatrets tre første  forestillinger 
kredser om SSP-temaer som misbrug, ensom-
hed, identitet (Jeg er sgu' da ikke narkoman, 
En brun og to blege, og Ene, men stærk?). Mens 
den næste i rækken (Forever Young) tager fat i 
mere vidtfavnende temaer som ungdomskultur 
og demokrati.  
 Ifølge Nils P. Munk, den ene af teatrets le-
dere, er formens styrke, at spillerne kan få 
kontakt med de unge, fordi de ikke sidder 
glemt og gemt i mørke. Og spillets ligefremhed 
og nærhed gør, at skuespillet står meget stær-
kere, end hvis det var 'pakket ind i' en masse 
effekter: "Publikum har måske en eller anden 
idé om, at støj og lys og lyd er det, der gør tea-
ter. Men vi har opdaget, at vi sagtens kan ska-
be noget uhyggeligt, noget spændende, noget 
sjovt, en sørgelig scene eller sceneskift uden 
alt det staffage. Uden noget som helst kan vi 
pludselig skabe dagligdagsrum, hvor de unge 
har spenderet ni år af deres skoleliv, om til et 
magisk rum. Det synes jeg er ret fint, fordi det 

er udtryk for, at man kan insistere på, at de liv, 
man bevæger sig rundt i, dem kan man godt 
ændre på. At man godt kan ændre indstilling 
til det rum, man har." 
 I den sammenhæng skal man se Munk & 
Pollner teaterproduktions vision om at ned-
bryde "det hellige teater"; det syn, at skuespil 
skulle være noget særligt ophøjet, feteret og 
fint. Skuespilleren skal ned fra en piedestal, 
og teatret skal væk fra det stjernedyrkende. 
Samtaleemnet hos de unge bagefter skal ikke 
være, om den ene eller anden skuespiller var 
lækker eller sej eller specielt dygtig. Historien, 
det, teatret vil fortælle, skal være fokus i fore-
stillingsmødet. Og som noget særligt inviterer 
teatret de unge med til en samtale efter fore-
stillingen – vel at mærke uden deres lærere. 
Lærerne og eventuelt andre voksne sendes ud 
ad døren, når forestillingen er slut, for at give 
rum til, at de unge kan spørge fortroligt og 
kommentere mere frit. 
 I de senere år er bl.a. Teater Bastard, Teatret 
OPHELIAs, Teater O og teatret 29. Etage kom-
met til. Teater Bastard med ungdomsforestil-
lingerne Glashuset og Ondt?, begge om vold, 
mord, ansvar og skyld. OPHELIAs med Kalund-
borg by Night om stofmisbrug og kriminalitet 
i Kalundborg. Teater O med Europamesteren31, 
som med en fodbold, fire skraldespande, klip 
fra fodboldkampe og fuld tryk på det kropslige 
fortæller en både kulturhistorisk og evigaktuel 
historie om venskab, svigt, krig og kærlighed. 
Og 29.Etage med En dag i Paradis om unge, 
som lever på den yderste kant af livet og loven. 

Eviggyldige, alvorsfulde temaer i  
konfronterende snit 
Konfliktfyldte og tilspidsede livstruende situa-
tioner sættes også i scene. Her markerer Ods-
herred Teater sig med mange forestillinger. I en 
stilistisk stram og konfronterende stil stiller 
teatret skarpt i en ofte aktuel vinkling af evig-
gyldige temaer som krig, racisme og død.  

Fortælleteater – nærhed, dialog og  
øjenkontakt 
Fortælleteaterforestillinger eller teaterfortæl-
linger er en anden type ordenes teater. Der er 
her tale om vigtige historier tæt fortalt som en 
blanding af episk fortælling og drama. Ofte er 
der kun én eller ganske få spillere på scenen. 
Det kan være én fortæller, som både fortæller, 
agerer og spiller på et eller flere musikinstru-
menter. En enkelt musiker kan spille sammen 
med fortælleren. Eller der kan, som i sjældnere 
tilfælde, være flere medvirkende på scenen. 
Forestillingerne er ofte udstyrsfattige. Sceno-
grafi, kostumer, lys og lyd er begrænset til et 
minimum. Det er den levende fortalte historie 
og dens samspil med og kontakt til publikum, 
som er i centrum. Fortælleteaterformens styrke 

[31] Nomineret til en Reumert-
pris i kategorien Årets Børne-
teaterforestilling 2008.
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ligger i tre ting: i øjenkontakt, tilpasning og 
indflydelse. 
 Forestillingerne, som ofte spiller for et be-
grænset publikum og spiller tæt på dem, ba-
serer sig i høj grad på det, at spilleren kan få 
og har øjenkontakt med hele sit publikum. Fra 
forreste bænk til bagerste række. Det dialo-
giske element spiller en stor rolle. Men det er 
ikke udtryk for, at publikum skal tale med eller 
svare på spørgsmål. Det kommunikative ligger 
i kontakten, det at mærke og vide, at man er 
sammen om at skabe forestillingen.  
 Teater 2 Tusind er en markant repræsentant 
for genren, og teatrets leder og drivkraft, 
Peter Seligmann, formulerer formens fortrin 
sådan: "Især over for børnene er det vigtigt 
at sige, at de er med til at skabe verden i den 
her time, det står på. Og de skal mærke, at de 
bliver respekteret på deres indsatser. Magien 
opstår for mig, hvis børnene føler, at de er med 
til noget, og at de er kvalificerede medspillere i 
den proces, det er at fortælle den her historie, 
som vi sammen skal have formidlet. Det hand-
ler om at gøre det så nøgent, at det ikke hæn-
ger på alle mulige ting. Men at det hænger på, 
hvordan energien er mellem dem, som står på 
scenen på gulvet, og dem, som sidder på de her 
bænke, som de som regel gør lige foran. Det er 
det, som er kernen i det hele. Det er menneske 
til menneske. Mere kryptisk er det ikke."  
 Især er Peter Seligmann optaget af at under-
søge, hvor langt man kan drive noget, som til-
syneladende kunne være noget helt andet. No-
get, som virker improviseret, men alligevel er 
dybt tilrettelagt og timet. Det teater, hvor man 
prøver at forene det at kunne lave en rytme og 
en dramaturgi i en forestilling med samtidig at 
have nogle rum i forestillingen, hvor det virker, 
som om det hele bare er muligt. At få publikum 
til at tro, at de rum er over det hele. 
 Den meget publikumsmedtænkende fortæl-
leteaterform praktiserer Teater 2 Tusind, uan-
set om teatret spiller forestillinger inspireret 
af myter, som fx Ødipus (På Flugt), bearbejder  
H.C. Andersens eventyr (Klods Hans, Lille Claus 
og Store Claus og Min Historie) eller skaber 
teater udfra friere digtninger (Morfars Paradis, 
Tage Tyknakke).  
 Fortælleteaterforestillingerne udmærker sig 
også ved den mulighed for tilpasning af histo-
rien, der ligger i formen. Der er så at sige lagt 
"huller" ind i teksten. Mulighed for, at den eller 
de optrædende kan forandre, tilføje og tilpasse 
forestillingen efter situationen og det aktuelle 
publikum. I forhold til andet tekstteater har 
skuespilleren her en større mulighed for at 
præge og variere den enkelte forestilling. Disse 
to fortrin kommer Peter Hartmann fra en-
mandsteatret Hartmanns Teater ind på: "For-
tælleteaterformen bliver aldrig kedelig. Den 
giver en stor frihed, når du står alene på sce-

nen. Du kan ændre replikkerne efter publikums 
alder og erfaring. Og du kan ændre figurerne, 
fiktionen og længden af forestillingen alt efter 
situationen, og hvor du spiller. Du kan stoppe 
eller fylde på – fx putte noget ind, du lige har 
oplevet eller set – alt efter om publikum er med 
og har forstået." 
 Hartmanns Teater har sat tekster af Dario Fo 
og Franca Rame op (Historien om Tigeren og Sex 
& Sommerfuglemusen). Og teatret spiller også 
en forestilling, som bygger på en tekst, Peter 
Hartmann selv har skrevet (De fremmede). 
  Teater skal kræve noget af sit publikum, og 
det er derfor vigtigt at tage chancer i forhold 
til at fortælle "svære" i betydningen krævende 
historier, pointerer Claus Mandøe, som har 
enmandsfortælleteatret De Røde Heste. Det kan 
være komplekse historier, som Krokodillen. Fø-
lelsesmæssigt voldsomme historier, som Noas 
Ark. Eller allerede kendte historier, som Grebet 
i luften. Og han understreger, at forestillinger-
ne ikke nødvendigvis lykkes hver gang, fordi 
de netop i høj grad er afhængige af publikums 
"med-leven" og  "med-arbejde".
 Den ofte monologiske fortælleteaterform 
tæller mange andre teatre. Det Fortællende 
Teater, Det lille Turnéteater, Barkentins Teater, 
DRT – Det Ripensiske Teaterselskab, Histo-
riebryggeriets Turnéteater, Teater Projektor, 
Rasmus Thorup Jensen, Teater Viva, Teatret 
Kimbri, TeaterTasken, Teater Du Milde Himmel, 
Styrmand Volters Teater m.fl. 

Dramaturgisk fornyelse som vej til en ny 
mainstream  
Optrædende scenekunst skal være vedkom-
mende og relevant for dem, som møder den i 
nuet. Men hvilket sprog skal kunsten formidles 
i? Med klassikernes og de kendte børnebøgers 
ordvalg? I omskrivninger, som ligger mere eller 
mindre tæt på disse? Eller i radikalt nye former? 
 BaggårdTeatrets leder, Lasse Bo Handberg, 
mener, at der er et stort behov for dramatur-
gisk fornyelse. Alt for meget af tidens teater 
(både det for børn, unge og voksne) keder og 
kaster publikum af, fordi det uvedkommende 
refererer til en samfunds- og individforståelse, 
som for længst er passé. En årsag-virknings-
tænkning og en enhedstankegang, som i dag 
er afløst af diskurstænkning og et 'multita-
skende'-jeg, som nomadisk navigerer rundt i en 
kaotisk og polycentrisk virkelighed. 
 Af den grund er det BaggårdTeatrets am-
bition (jf. teatrets hjemmeside): "at skabe ny 
dramatik, som vedkommer og fanger publikum 
med et portræt af vores tid, i et sprog, som 
publikum ikke engang vidste, var deres eget. 
Altid med publikums hverdag i fokus og altid 
med et krav om stillingtagen og underholdning 
i kombination".
 Pointen i målet om dramaturgisk fornyelse er, 
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at forestillingerne skal afspejle nogle livsvilkår, 
ikke nogle kunstvilkår. Problemet er ifølge tea-
trets leder, at den sidstnævnte forestillingstype 
er ude i en kunstnerisk manøvre, som er ander-
ledes æstetisk. Der er tale om forestillinger, som 
ikke spejler virkeligheden. Men som skal være 
alternative i deres fokus og afvigende i deres 
udtryk. Og som succesparameter har, at publi-
kum udbryder "Ih, hvor er det flot!".

ørets	teater	

Ørets teater er lydenes, stemmernes og musik-
kens teater. I tråd med områdets holdning til 
og praksis om nærhed til publikum og autenti-
citet i udtrykket har der med årene dannet sig 
en tradition for livemusik på scenen. 

Den rytmiske, folkelige og cirkusoriente-
rede livemusiks teater
I en periode kan man sige, at den slags musik, 
som hører gammeldags cirkus og sigøjnerliv 
til, dominerede og satte dagsordenen. Lystige 
harmonikaer, melankolske saxofoner og seriøse 
kontrabasser fyldte lydbilledet. Klange og 
stemninger, som stadig findes i forestillinger 
af Teatret Møllen,	Teater Morgana og Teater 2 
Tusind, m.fl.
 Et oplagt musikteater er også Teatergrup-
pen Batida, som både indendørs og udendørs 
altid har musikspillende optrædende spillere 
med. Sang, rytmer og musik fra guitar, slagtøj, 
perkussion, saxofon, tuba, trækbasun, klari-
net, trommer, trompeter, harmonika er meget 
centrale ingredienser i gruppens forestillings-
udtryk. De indgår betydningsfuldt og på lige 
fod med tekst, scenografi og kostumer i udtryk, 
som med skuespiller og musiker Sus Hauchs 
ord sætter livet i perspektiv med såvel person-
lige som politiske dilemmaer i "vedkommende 
fortællinger". Fortællinger, som bliver formid-
let "i en humoristisk, farverig og musikalsk 
form". Eller som Annika Nilsson, der har lavet 
scenografi for teatret (og for flere andre tea-
tre, fx Dansk Rakkerpak og Limfjordsteatret), 
udtrykker det, forestillinger, som handler om 
"magtforhold" stilmæssigt udtrykt som "gøgl 
uden cirkus, musik uden noder". I rækken af 
forestillinger kan nævnes Spaghetti, Maria 
Bonita, Ouverture og Grande Finale.
 Op gennem tiden og især i løbet af de sene-
ste 5-10 års tid er musikgenreregistret blevet 
udvidet ganske betragteligt. 

Opera og musikdramatik
Musikteatret Undergrunden, som i mange år 
har lavet dukketeateroperaforestillinger for 
børn, er blevet suppleret af dels Den Ny Opera 
og af Den Jyske Opera, som siden 1990 har 
haft en børneteaterafdeling, som for eksempel 
i en kirke udfolder fortællingen om Moses i 

Noas Ark, som visuelt foregår foran publikum, 
men som lydligt set et gjort af orglets surround 
sound. 

Ny kompositionsmusik kombineret med fx 
teater, opera, video og dans
På den mere eksperimenterende arena både 
danser og synger PLEX – Københavns Mu-
sikteater (Helene Kvint) over fænomenet ord-
blindhed i det musikdramatiske foredragsværk 
Blændet af ord. 
 FIGURA Ensemble leverer et bud på, hvad 
ny kompositionsmusik kan i kombination med 
computeranimerede scenografier og fragmen-
teret fortælling. Teatrets chatopera 1:1 – en 
chatopera er for eksempel en hybrid af opera, 
videoprojektioner og avancerede tekst- og mu-
sikkompositioner udført af fire parykklædte 
"galninge" med hang til PERSIL og Ajax. 
 I et dramaturgisk velkomponeret og flersan-
seligt univers, som udfordrer voksnes forståel-
se af, hvad små børn kan kapere, lader Corona 
La Balance Per Nørgaards særegne balinesisk 
inspirerede overtoner, klange og udforskende 
slagtøjskompositioner møde dansen i en har-
monisk omsluttende muslingescenografisk 
stoflighed. 
 Mens Asterions Hus i en fri, actionfyldt og 
videoanimationslegende udlægning af antik-
kens sagnhelte og guder i Herkules lader en 
meget interagerende kontrabas sprænge den 
musikalske pænheds grænser.

Klassisk musik sat ind i et komisktrage-
die-koncept
Klassisk guitarspil akkompagnerer og kon-
trasterer i Teater diHva's komiske tragedie- 
univers en 'gal' kvinde på udflugt fra sig selv 
(Ensom Quinde), eller en håbløst skuespillera-
spirerende pige gennemspiller Tjechovs Mågen 
på 117 måder (De skød en måge). 

Stomp
DaDunk fortolker eventyr med rap og stomp. 
I Klods Hans smækker syv medvirkende ener-
gisk deres koste rytmisk i gulvet og holder 
pulsen i kog med slag på tønder, stegepander 
og store skraldespande. 

Musicals
Fredericia Teater spillede i sæson 07-08 musi-
calen Tick, Tick…BOOM! for unge. Og Baggård-
Teatret er i sæson 08-09 på ungdomsteaterba-
nen med Opsang. En moralsk minimusical om 
ungdommelige dødssynder, produceret i sam-
arbejde med Mungo Park. 

Rap, elektronika og anden ny og ung musik
På BaggårdTeatret nyfortolkes Shakespea-
res King Lear med hiphop, rap og stand up i 
Kampen om Danmark. Og i Den Fortabte Søn 
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springer væggen i den gule parcelhusvilla op 
og giver plads til, at et moderne liveband med 
elguitar, bas, trommer og 'hele svineriet' kan 
ruske lidt op i forstadslivets fortrædeligheder. 
 Fra en knaldrød og konfliktbetændt trappe 
i AbstraXteaters Pigerne på Trappen giver 
to teenagepiger og den enes håbløse far den 
gas med ligetil og sødt smagende popmelo-
dier. Og i teatrets Verbale Pupiller kæmper en 
ung pige med perlekranse af højtalere på et 
podium for at komme til orde i et klingende 
inferno af 'udsagnfortættede' sætningsfrag-
menter, som kakofonisk fylder rummet med 
abstrakt musik. 
 På en moderne scenografirenset scene pum-
per fire tjekket hvidklædte spillere fra Det lille 
Turnéteater med energisk stemme og sang i 
mikrofoner i Sangen om Sigurd og Brynhilde 
et gammelt nordisk heltesagn, om Sigurd Faf-
nersbane, og hvordan han blev lokket til at 
glemme sin elskede Brynhilde, ind under hu-
den på publikum. 

øjets	teater	

Øjets teater er det visuelle, billedligheden og 
det stofliges teater. 
 På Jytte Abildstrøms Teater optræder skøre 
og skæve eksistenser i farveglade kostumer af 
Haute Couture-tilsnit i fabulerende fortællin-
ger. I Det lille Turnéteaters Dorthes hjerte suser 
slikkepinde rundt på bagvæggen, mens billeder 
af pigen Dorthes dunkende hjerte viser, hvor-
dan hun har det. 
 Smukke, undertiden sfæriske rum og 'ur-
oprindelige' landskaber kommer til syne i en 
filmisk klippet rytme bag bagvægstore låger, 
som skydes op og i eller glider lydløst til side i 
Meridiano Teatrets forestillinger. 
 Scenografier gjort af gamle kommoder, ud-
trækssenge på hjul, stofomviklede stilladser, 
kulørte lamper på buede ledningssnore og enk-
le slidte forhæng i smukke farver og laset look 
danner scenografi for stemningsbårne nytolk-
ninger af klassiske dramaer og gamle bøger og 
fortællinger i Teatret Møllens forestillinger. 
 I Teater Rio Roses Se mig tænder og slukker 
en række pærer i loftet sig drilsk i et åndfuldt 
trylleri. I Slagmark danner et gulv dekoreret 
med blomster scenisk bund for et par parfor-
holdsnedslidte lænestole og deres ejermænd. 
Og i Blah Blah Blah suser horder af tomme 
vandflasker gennem luften i en fortælling om 
misbrug, kontrol og nydelse ved livet. 
 På Corona La Balance danner vægge af døre 
i Tre nætter varer døden først fortæppefront, 
men gør det snart efter ud for både bord, lit de 
parade, gravsted og døre til lejligheder. I Teater 
Hunds Æblet og Ormen har et kæmpeæble med 
orm også (skuespiller)ben. I Ditto af "Teatret" 
danner malertape på sorte tæpper på stiliseret 

vis rummets interiør, mens aftenens dinér ser-
veres lodret som kridtstreg på tavlevæg. 
 På Gruppe 38 lyser rummet pludselig helt 
hvidt og får spørgsmålet om døden og evighe-
den til at gå i ét i Den lille pige med Svovlstik-
kerne. Og i teatrets Hans og Grete flammer 
orangerødt lys en spiller op nedefra og hvirvler 
hendes skørter tyfonagtigt i vejret. 
 I Kalejdoskop af Carte Blanche kravler 
publikum gennem røde tunneller og havner 
i forvredne skakbrætmalede rum med spejl-
døre, som fører dem ud i mærkelige rum. Rum 
er beklædt med pels. Kulsorte rum oplyses af 
vækkeurslyde og små genstande. Runde rum 
puster sig kæmpehvide op for snart efter at 
lande blødt oven i hovederne på én. Og rum har 
vandspejl siddende i loftet. 
Og i Fucking Alene af Graense-Loes transfor-
meres en ensom ung piges chattekst op på alle 
væggene i hendes værelse. Et klaustrofobisk 
rum, hvor der kun er en guldfisk, en mandlig 
mannequindukkes torso, en lille bizart nærvæ-
rende dukke, og en tv-skærm i loftet, som for-
tæller, hvornår pizzamanden (læs: omverdenen) 
står klar med nok en flad, grå kasse. 
 Spændet i stofligheden på scenen er stort. 
Fra stort, fyldigt og farverigt til enkelt, mi-
nimalistisk og afdæmpet. Fra udfoldelse og 
udfyldelse af det belyste rum, til animeringen 
af mørket. Rigtig mange teatre på feltet er op-
taget af at lege med rummets visuelle tilsnit 
og udtryk. Mange har forfinet en stil, som er 
blevet helt unik for dem. Et udtryk, de genken-
des på, og som de udvider ved at bevæge det i 
forskellige nye retninger. 
 Øjets teater kan ud fra særlige kendetegn 
underopdeles som nedenfor beskrevet. 
Dog skal man huske, at der er overlap, og at 
teatrene flytter og bevæger sig mellem mange, 
ofte muterende, genrer og udtryksformer. 

De fantasi- og farverige scenografiers  
og kostumers teater
Fest og farver i massevis er et af Jytte Abilds-
trøms Teaters kendemærker. Teatret fortæller 
ofte eventyr og eventyrligheder ved at iklæde 
de fabulerende figurer overdådige og humori-
stiske kostumer og placere dem i en scenografi, 
som tilsvarende skælmsk og legelystent driver 
gæk med virkeligheden. 
 Teatergruppen Batida slår sig også løs. Fx 
med glade musicerende figurer iført nylonparyk-
ker, klovnestøvler, papnæser og svalehalefrakker 
(Grande Finale), eller med skuespillere klædt ud 
som Dukke-Lise-dukker (Den hvide mand). 
 Og i en Odin Teaterinspireret ende skaber 
Teater OM kunstgjorte billedligheder i  ord-
knappe, klovne- og mytebaserede universer 
(Æg på blå baggrund, Rævebryllup og Summa 
Summarum). 
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Fysisk-visuel stil med elementer af  
galskab og absurd humor
Med noget mere galskab og absurd humor 
sætter Teater Hund alvorlige psykologiske og 
sociale emner i scene. Ligesom emnet og spil-
lestilen skævvrides, fordrejes og forstørres, er 
det visuelle univers trukket væk fra alminde-
lighed og sædvane ved at være trukket op med 
stærke farver og et anderledes interiør. I TÆNK 
engang! illustrerer vægge med forstørret mil-
limeterpapir og små uenige hjernevæsner i 
'sære' kostumer for eksempel en piges indre 
kamp mellem tillid og mistillid.  

Papirdukketeater
Som det eneste teater på området spiller Sva-
legangens Dukketeater traditionelt papirduk-
keteater. I en ganske lille kvadratisk kasse 
trækkes og skydes figurer og dekorationer af 
trykt og malet pap og papir ud og ind i forskel-
lige afstande fra den lille ramme, publikum ser 
spillet gennem. 
 De perspektiviske dybdevirkninger, man på 
den måde kan skabe, danner sammen med leg 
med lyset og den detaljerigdom, man kan ar-
bejde med på de små malede flader, den stoflige 
ramme for teksten. En tekst, som mestendels 
er bearbejdede klassikere. Men også af og til 
nyskrevne tekster. 

Visuel, nærmest filmisk fortælleform i  
et univers af magisk realisme, poesi og 
humor  
Et oplagt visuelt orienteret teater er Meridiano 
Teatret. Teatret blander helt traditionelle og 
lavteknologiske udtryksformer med moderne 
avancerede teknologiske teknikker og skaber på 
den måde stærke scenebilleder. Scenebilleder, 
som ofte bliver omtalt som en nærmest filmisk 
fortælleform, fordi billederne skifter så gen-
nemkomponeret og raffineret rytmisk og præ-
cist. Indholdsmæssigt kredser forestillingerne 
om det alment menneskelige. Med mytiske og 
eksistentielle emner som for eksempel de fire 
elementer i Jord, Luft, Vand, Ild. Med tiden og 
menneskets historie i Det forjættede land. Med 
altings begyndelse i Genesis. Og med skuespil-
leren og filmskaberen Chaplin i Chaplin.

Brug af videoanimationer og moderne  
teknologi
Et stigende antal teatre på området benytter 
sig af de mange muligheder, som den moderne 
teknologi giver på billedsiden. Dias og video-
projektioner af forskellig slags bringes i spil 
som mere eller mindre centrale fortælleele-
menter. 
 Det lille Turnéteater er et teater, som på vel-
lykket vis har forstået at integrere den ny tek-
nologi i forestillingerne. Som nævnt i Dorthes 
hjerte og siden også i Kling Klang. 

Asterions Hus er også med på beatet, som 
nævnt tidligere i Herkules, hvor de to live-op-
trædende interagerer livligt med personer og 
ting på den bagvægsstore videoanimations-
flade. 
 Og Graense-Loes er ganske langt fremme i 
skoene. I Supermøgprinsessen indgik film- og 
videoprojektioner. Og Fucking Alene er endnu 
mere teknologisk moderne og avanceret. Fore-
stillingen bliver til i samspillet med et sindrigt 
indrettet billedteknologisk rum, hvor alle de 
forskellige multimedieaktører spiller en lige 
så afgørende rolle for fortællingen som den 
levende spiller. 
 Graense-Loes fortæller upolerede, rå, ufor-
udsigelige og lidt skæve historier, som ikke er 
bygget op efter et traditionelt dramatisk nar-
rativt forløb med færdige slutninger. Forestil-
lingerne er snarere, som teatrets leder, Katrine 
Karlsen, beskriver det, bygget op i en åben, 
komprimeret, poetry-slam-agtig form. Ved at 
bombardere sanserne med levende billeder 
skal publikum påvirkes emotionelt, så de er 
nødt til at engagere sig og finde på en løsning, 
som de kan acceptere for sig selv. Indholdet 
og påvirkningen er det vigtigste. Formen er 
det, som skal skabe forbindelsen. Adgangen til 
publikum.
 Det, de levende billeder kan, som lyd ikke 
kan, er ifølge Katrine Karlsen, at de "levende 
billeder kan appellere til, at folk skal sætte de-
res egne ord på. Man skal ind og have fat et an-
det og dybere sted. Ord kan gå ind ad det ene 
øre og ud ad det andet. Med de visuelle medier 
kan man skabe nogle helt andre virkemidler". 

Sensoriske installationer og installations-
forestillinger
Carte Blanche og Gruppe 38 er to teatre, som 
blandt andet skaber levende teaterinstallati-
onsforestillinger. Forestillinger, hvor publikum 
typisk ikke sidder ned på faste pladser, men 
bevæger sig rundt og er en del af selve forestil-
lingens fiktion. 
 I Kalejdoskop af Carte Blanche kravler pub-
likum rundt i en labyrint og gør ophold i rum, 
hvor de sammen med nogle performere ud-
forsker ting. Og i Du må være en engel, Hans 
Christian bevæger publikum sig rundt om et 
mange meter langt fødselsdagsbord dækket til 
alle H.C. Andersens eventyr. 
 I forestillingerne indgår en avanceret og 
sensorisk orienteret brug af de nye mediers 
billedteknologiske muligheder. Da begge teatre 
ligestiller lys, lyd, scenografi, rekvisitter og de 
optrædende performere med ordene eller tek-
sten i deres forestillinger, omtales de to teatres 
forestillinger også senere under den sjette 
kategori: Udpræget billedrige og flersanselige 
fortælleformer.
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Kroppens	og	bevægelsernes		
teater	

Kroppens og bevægelsernes teater er kropsud-
tryk, dans, fysisk teater og performance. 
Med hensyn til kropslighed og bevægelse har 
scenekunst for børn og unge alt undtagen klas-
sisk ballet. Og dog. Ballet er også at finde. I en 
afart, i al fald. I Dansk Rakkerpaks Bokseren 
og Ballerinaen skøjter Jacob Stage hen over 
Israels Torv med Svanesø-arme og dansante 
cherche, mens hans bokseglade nabopige har 
pakket tåspidssko og i vejret strakte ben sam-
men for glad at forlade sin (mors) barre. 
 Kroppens og bevægelsernes teater kan, med 
forbehold for overlap og mutationer, ud fra 
særlige kendetegn underopdeles som nedenfor 
beskrevet. 

Pantomime, mime og næsten ordløst  
fysisk teater
I den pantomimiske, mimiske og ofte ord-
knappe og undertiden helt ordløse ende af 
det kropslige udtryksspekter findes der både 
teatre, som arbejder forholdsvis klassisk med 
mime, og teatre, som eksperimenterer mere 
med udtryksformen. 
 Den klassiske, men dog moderniserede mime 
repræsenteres af teatre som Gert Pedersens 
Mimeteatret og Asguer Zap Showteater med 
de cirkusartisterfarne Asger Gomez Frøkov og 
Palle Steen Nielsen. De mere eksperimenteren-
de teatre tæller teatre som Paolo Nani Teater, 
Teater TT, Vores Teater, "Teatret" m.fl. 
 I begge tilfælde er det ofte den poetiske 
klovn, tegnende en lille mand på gulvet, som 
udforskes i universer, som ud fra det lille per-
spektiv sætter livets rørelser og store eksisten-
tielle spørgsmål i scene. Hans Rønne fra "Tea-
tret" har for eksempel i en lang årrække bjerg-
taget publikum med sin nonverbale kropskunst 
(i Springtime, Sit m.fl.) og i de senere år sam-
men med Folmer Kristensen i forestillinger 
som Ditto og August . Mens 'de mimiske me-
stre' Finn Rye Petersen og Torkild Lindebjerg 
på henholdsvis Vores Teater og Teater TT har 
begået forestillinger som SKAB! (Vores Teater) 
og Fluen (Teater TT). 

Ordfattigt og fysisk teater, gøgl uden  
cirkus 
Kropssprogligt set spiller Teatergruppen Ba-
tida også på den udtrykstradition, som hører 
cirkusverdenen til. Teatret tager såvel per-
sonlige som politiske emner op i udtryk, som 
er kendetegnet ved livemusik og tydelige og 
'naive' kropsudtryk. Man kan – som teatret 
selv udtrykker det – kalde udtryksformen: 
"Vedkommende fortællinger i en humoristisk, 
farverig og musikalsk form" eller "gøgl uden 
cirkus". 

Ordfattigt, fysisk og grovkornet gadeteater 
Enkelte teatre på området spiller teater uden-
dørs. Der er oftest tale om gadeteater i den fol-
kelige teatertradition. Forstået som teater, der 
kan forstås af alle, fordi det med enkle, fysiske 
og ofte grovkornede og komiske virkemidler 
sætter almenmenneskelige problematikker i 
scene. Budskaberne er enkle og lette at aflæse. 
Og de ofte ordknappe forestillinger baserer sig 
tit på slapstick og lavkomiske optrin. Teatrene 
opererer med aldersgrupper og producerer 
ofte for et publikum på seks år og opefter. Men 
målgruppe-fastsættelsen er i sagens natur 
vejledende, da torve, gader og stræder er åbne 
for alle. 
 Gadeteaterformens tilgængelighed og fore-
stillingernes åbenhed betyder, at det publikum, 
som samles om stykkerne, ud over at favne 
aldersmæssigt bredt også spænder meget 
bredt med hensyn til køn, intellekt og etnisk 
baggrund. Det fremhæver Niels Grønne, som er 
den ene i det erfarne Teater Rakkerpaks kunst-
neriske duo. Med gøglerverdenens sans for 
grovkornet komik, tempo og timing sætter tea-
tret ofte kontroversielle emner i et humoristisk 
relief, uden at alvoren går tabt. Ud over Lus 
i Skindpelsen, står teatret bag forestillinger 
som fx Rickshaw, Alle gode gange 3, Bokseren 
og Ballerinaen og Puttgarten, The Horn & The 
Honey Pie. 
 Til feltet hører også Teater Slapstick, Tea-
tret Husmorforeningen Brændende Kærlighed, 
Hoptimist Scenen, og Pantomimekompagniet. 
Samt med nogle forestillinger også Teatergrup-
pen Batida, Mimeteatret, Theatret Thalias Tje-
nere, Hartmanns Teater, Asterions Hus, m.fl. 
 Herudover har Marionetteatret i Kongens 
Have siden 1970 fra et stationært teater i Pa-
villonen i Kongens Have underholdt børn og 
voksne med marionetdukketeater. 

Blandform af fortælling og fysisk teater
De kropslige udtryk er også meget fremtræ-
dende i fortælleteaterforestillingerne. 
 Det Fortællende Teaters forestillinger bliver 
for eksempel i høj grad til i det levende ords 
samspil med skuespillerens brug af mimik og 
gestik, og i spillerens/spillernes dialog med 
publikum.  

Masketeater 
Sæt en maske for ansigtet af en person, og der 
sker en forvandling af vedkommende. Perso-
nen begynder at opføre sig anderledes. Ændre 
kropssprog og stemme. Får et helt andet liv.  
 Nogle teatre bruger masker som et redskab 
for skuespillerne i skabelsen af forestillingens 
udtryk. Det gør fx Teaterværkstedet Madame 
Bach. Mens fx Theatret Thalias Tjenere spiller 
med maskerne på. Masketeater er – forklarer 
Stephan Vernier, den ene af teatrets to ledere, 
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en stiliseret fysisk teaterform, hvormed man 
kan fortolke virkeligheden. En måde, hvorpå 
man fysisk kropsligt, ordknapt eller ordløst, 
ved hjælp af humor og med lavteknologiske 
midler, kan trække teatret i en teatralsk ret-
ning. 
 Kulturforskelle og det at være anderledes er 
ofte det indholdsmæssige omdrejnings-punkt 
i teatrets forestillinger, der ofte kombinerer 
folkelige kulturer og udtryksformer med mere 
moderne teaterudtryk. Men masketeaterformen 
er også en del af teatrets budskab. Det, som 
masker kan, er at insistere på en ikke-virkelig-
hedsoplevelse: Allerede fra første øjeblik er der 
en klar aftale med publikum om, at det, de ser, 
er fiktion. Publikum skal gå med på fiktionens 
præmisser, som er forstørret, forvrænget og 
anderledes. Og virkningen er, ifølge Stephen 
Vernier: "at det giver en afstand til tingene, 
som formentlig og forhåbentlig  burde antæn-
de og tale til de kritiske evner hos publikum, 
så de også kan se tingene fra den allegoriske 
side, samtidig med at de har fornøjelsen af at 
se levende ting foregå foran dem, her og nu i 
forestillingerne". 

Blandform af dans og teater 
Mange teatre arbejder også med at undersøge, 
hvor grænserne mellem teatrets og dansens 
udtryk går. Historierne bliver ofte ikke fortalt 
som logisk fremadskridende handlinger, men 
i former, hvor tidens, stedets og handlingens 
enheder bliver brudt. Og hvor fortællingerne 
følger andre logikker end virkelighedens. For-
men kan være episk, simultan, metafiktionel, 
absurd. Eller et møde mellem flere af dem. 
 Af teatre kan nævnes Apollo Teatret, et 
teater,	som med en medvirkende 'af hver 
slags'32 på scenen har produceret Samling. 
Boomerang Teatret, hvis forestilling Siames 
er instrueret af den islandske kropsekvilibrist 
Kristjan Ingimarson33. Og Corona La Balance 
har bl.a. i Vejen til min far arbejdet med, 
hvordan det talte ord, den dramatiske hand-
ling og skuespillerens karakterarbejde kan 
kombineres med dansens abstrakte og krops-
ligt sanselige udtryk. 

Fysik ekspressive og performative udtryk 
ofte iblandet absurd komik 
I den meget fysisk ekspressive ende af skalaen 
befinder Asterions Hus sig. Ofte med gamle 
myter og sagn som afsæt skaber teatret ekspe-
rimenterende og frodige satsninger med – som 
teatrets leder, Peter Kirk, udtrykker det – "me-
get humor, meget patos, meget stil og meget 
ærlighed, meget mening og meget galskab, me-
get larm og meget krop". 
 Mens Beagle – dans og fysisk teater iblander 
det fysisk performative udtryk absurd komik, 
fx i Radiodrengen & bamsen.  

Performance og NyCirkus
Performance betyder optræden, og en per-
former er en person, som udøver optrædende 
kunst som skuespiller, musiker, danser eller 
lignende. Performance som udtryk bliver sam-
tidig tit forbundet med noget anderledes og 
kompliceret. Det skyldes, at forestillingerne 
formidler deres budskab på andre måder end 
dem, de fleste mestendels oplever. Typisk i per-
formance har ordet og teksten ikke primat over 
det sceniske udtryks øvrige fortælleelementer. 
Lys, lyd, scenografi, det talte ord og kroppens 
udtryk er ligestillede fortælleelementer. Eller 
et andet element end teksten er det bærende, fx 
rummets udformning eller performerens fysi-
ske udtryk.  
 Performancegenren trådte sine barnesko 
på voksenteaterscenen. Genren kom først til 
scenekunst for børn og unge-området kort før 
årtusindskiftet med Carte Blanche, som den-
gang hed Performance Teatret Carte Blanche.  
 Carte Blanche tog i sæson 2000-2001 områ-
det med storm med forestillingen Vard-er-eng-
ang (fra sæson 2001-2002 Var der engang). 
Forestillingen holdt, som de efterfølgende, 
fast i, at børn godt kan få noget ud af sceniske 
udtryk, som ikke arbejder med en traditionel 
årsag-virkning-logik eller ikke på anden vis 
fortæller en egentlig narrativ historie. Børnene 
inviteres ind i et flersanseligt, billedrigt uni-
vers, som snarere end at tilbyde løsninger og 
svar appellerer til, at de undrer sig og stiller 
spørgsmål. I sine udtryksformer og indre lo-
gikker ligger forestillingerne tæt på børns egne 
legeuniverser. Appellen er ikke i første omgang 
forstandsmæssig, men sensorisk.  
 Teatret har siden Var der engang udviklet 
og forfinet sine udtryk og bevæget sig i retning 
af installationskunstneriske forestillinger. 
Forestillinger, som eksperimenterer med at 
blande performance, installation og sensorisk 
teater i en kunstnerisk undersøgelse, hvor pub-
likum altid har hovedrollen. Det vigtigste er, at 
børnene som sig selv går i dialog med en in-
teressant fiktion. At de går ind i fiktionen med 
deres egen personlighed, deres egne reakti-
onsmønstre og erfaringer. Den interessante og 
meget personlige dialog opstår, ifølge teatrets 
kunstneriske leder, Sara Topsøe-Jensen, i mø-
det mellem fiktionen (den iscenesatte situation) 
og det virkelige menneske. Installationsrejsens 
oplevelse bliver til mere end fiktion: "Den bli-
ver en personlig erfaring, som man kan tage 
med sig ud bagefter." 
 Siden Carte Blanche entrerede området, er 
flere grupper, som arbejder med mange-sidede, 
åbne, fysiske og abstrakte udtryksskalaer, 
kommet til. Fx BIDT34, teatret bag den interak-
tive forestilling Robinson Junior – et spil om 
overlevelse og Teatret Dyrelab. 
Og som noget nyt optræder Cirkaros & TinCan-

[32] Helena Hertz Melkjorsen 
er danseren i duoen, og Niels 
Jørgensen er skuespilleren. 

[33] Kunstneren bag forestil-
lingen Mike Attack

[34] Hvis performere også har 
spillet med i flere forestil-
linger af Carte Blanche. Og 
for øvrigt også ligesom Sara 
Topsøe-Jensen er mesterlære-
uddannet fra den nu nedlagte 
Nordisk Teaterskole.
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Company i Den Røde Brochure 2008-2009 med 
NyCirkusforestillingen Freaks35.

Ny og moderne dans 
Kaster vi et kort historisk blik tilbage og tæn-
ker dans, var Corona Danseteater nærmest ene 
på banen. Kendetegnende for teatret, som Jør-
gen Carlslund efter kort tid stod i spidsen for, 
og som siden 1990 har produceret dansetea-
terforestillinger for børn, unge og voksne, var 
– og er – at teatret fortæller historier gennem 
dansens fysiske, sanselige udtryk. Danseren 
udtrykker med sin krops gestik og mimik en 
række hverdagsgenkendelige stemninger og 
følelser, som sammen med de eventuelt andre 
danseres udtryk samler sig til en fortælling. Og 
tilstedeværelsen af levende musik, som spil-
ler sammen med de(n) dansende, er et centralt 
medfortællende element til at levendegøre ud-
trykket. 
 Siden Corona Danseteater er gået sammen 
med Theatre La Balance og er blevet til Co-
rona La Balance, har Jørgen Carlslund fortsat 
sin udforskning af, hvad teatrets og dansens 
fortællemåder kan give hinanden. Og han har 
sammen med dramatikeren Troels Chr. Jacob-
sen udviklet konceptet for den interaktive fore-
stilling IRL (In Real Life). Herom senere. 
 I dag er mange andre dansegrupper kom-
met til. Uppercut Danseteater har med Cher 
Geurtze i spidsen produceret en lang række 
forestillinger, hvor moderne dans, breakdance 
m.m. kombineret med akrobatik, stage fight og 
fysisk teater sætter primært unges hverdagsliv 
i perspektiv (som i DASK). For et par år siden 
begyndte de med Skal vi danse også at skabe 
forestillinger for de helt små, de 1½-4-årige. 
Stilmæssigt ligger Uppercut Danseteater i 
grænselandet mellem dans og performance.
 Et af de sidste skud på 'dansestammen' er 
Åben Dans Productions, som i ca. 22 år har 
skabt dans for voksne. I 2007 entrerede danse-
teatret scenekunst for børn og unge-området 
med Arme og ben – og noget indimellem, en 
forestilling, hvor kunstnerisk leder Thomas 
Eisenhardt sammen med sin meddanser Ole 
Birger Hansen og til musik af Thomas Sand-
berg viser hvad kroppe kan. Klædt i søjler af 
elastisk stof, med gigantisk lange bøjelige rør 
og som skulpturelle kroppe i rummet, skaber 
de med humor og leg et konstant foranderligt 
udtryk af kroppe, som i ét væk former og om-
former rummet. 
 Indholdsmæssigt arbejder Åben Dans Pro-
ductions med såvel direkte kommentarer til 
aktuelle samfundsanliggender som mere ab-
strakte, filosofiske, nonverbale og associations-
skabende billeder på det at være menneske. Og 
genremæssigt arbejder gruppen med at blande 
humor og alvor. Teatret bruger altid nykom-
poneret musik, som gerne opføres live. Og det 

arbejder gerne tværgående med fx musikere, 
billedkunstnere, videokunstnere, landskabsar-
kitekter m.m. 
 Af andre dansegrupper kan nævnes Tali 
Rázga og Freestyle Phanatix.  

Dukke-,	objekt-	og	animationsteater

'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' omfatter dukke-, objekt- og animations-
teater af mange forskellig slags. Afarterne er 
mange, og variationen inden for en gruppe er 
stor. 
 Der er forestillinger med rustikke dukker og 
dyr i farveharmonisk bejdset træ på folkelig 
eventyrvisit (Jytte Abildstrøms Teater). Små 
dukker med sirligt tegnede ansigtstræk, som i 
genkendelige landskaber udlægger H.C. Ander-
sens eventyr (Dukketeatret Svantevit). Bløde, 
rundhovedede dukker og dyr med troldelignen-
de udtryk, som i landskaber af velour fortæl-
ler eventyr om og med nisser, trolde, frøer og 
egern (Pin Pon Dukketeater). Filigranfine skik-
kelser, som glider ind og ud fra siden i et lille 
kukkasseteater med dybdeperspektiviske teg-
ninger (Svalegangens Dukketeater). Farverige 
dukker, dyr og landskaber i enkle og musikalsk 
fortalte fortællinger (Teatret Månegøgl). Duk-
ker, fugle og andre skikkelser, som fra den ene 
ende af en bus udfolder eventyr og fortællinger 
(Niels Holgersens forunderlige rejse af Det lille 
Turnéteater). 
 En lille (dukke)mand, som i mødet med kas-
ser, som på forunderlig vis kan flytte sig selv 
og tillige har små, strittende ben, gennemlever 
en livscyklusfortælling om livets lyse og mørke 
sider (Kasse-Madsen af Teater Refleksion). En 
cirka halv meter stor rødhåret pigedukke, som 
tager af sted fra sine åndsfraværende forældre, 
som gestaltes som samtalekøkkenplaprende, 
meterlange benstolper. Og som på sin rejse 
møder skøre, skønne over- og underjordiske 
væsner: knivbevæbnede grå og albinohvide 
kloakrotter i megaformat med skinnende øjne, 
geder som stupidt slår panden mod sten, og 
slatne, sammensunkne mosebørnsvæsner (Pi-
gen der rejste sin vej af Teatret Lampe). 
 Maskeklædte spillere, som skaber figurer, 
der får deres helt eget liv (fx Sans og Den Store 
Bastian af Theatret Thalias Tjenere). Og i en 
lille runddel glider gardiner til side og åbner 
op for et bizart univers med en rullestolspro-
fessor, en hvid handskeherre, en feteret diva, 
en lille kanin og nogle artister i fingerbølfor-
mat (DIVA af Sofie Krog Teater).  
 Dukke-, objekt- og animationsteater er "alt". 
Det er spil, hvor dukkeføreren er synligt til 
stede og måske både lægger stemme til duk-
ken/dukkerne og selv spiller en eller flere rol-
ler. Det er animations- og objektteater, hvor 
dukkerne/objekterne ikke siger noget, men 

[34] Hvis performere også 
har spillet med i flere forestil-
linger af Carte Blanche. Og 
for øvrigt også ligesom Sara 
Topsøe-Jensen er mesterlære-
uddannet fra den nu nedlagte 
Nordisk Teaterskole.

[35] NyCirkus er meget 
forenklet udtrykt cirkus, som 
har brudt med det tradi-
tionelle cirkus. I stedet for 
enkeltnumre og kvantitativt 
målelige præstationer udført 
af stjerner arbejder en trup 
på en forestilling som en 
samlet kunstnerisk helhed, 
hvor målet er at overraske og 
bringe fantasi og magi ind i 
de enkelte numre. I nycirkus 
indgår heller ikke numre 
med ‘vilde' dyr. I stedet er 
artisternes bevægelser og 
musikken i fokus. I udlandet, 
fx Frankrig, Canada, Belgien, 
Australien og Sverige har man 
udviklede nycirkustraditioner 
og nycirkusskoler. I Danmark 
har Kulturministeriet i 2008 
bevilget 1 mio. kr. i en toårig 
bevilling til aktiviteter, som 
skal fremme information og 
formidling af NyCirkus i Dan-
mark, jf. www.kum.dk.        
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fortælles gennem et ordløst spil, eller via en 
fortæller, der kan være til stede i forskellige 
grader af "usynlighed". Enten som dukkefører, 
hvis sorte tøj og klæde for ansigtet glider helt i 
et med baggrunden. Eller som mørkklædt duk-
kefører med synligt ansigt. 
 Dukkerne/objekterne er af rigtig mange 
slags. Bevægelige dukker, som styres oven-
fra af tråde. Stang- eller marionetdukker, der 
bevæges nedefra med stænger. Direkte førte 
dukker, som føres direkte af dukkeføreren og 
ikke via snore eller stænger. Handske-dukker. 
Papirudklipsfigurer. Skyggeteaterfigurer osv., 
osv. Formatet er tit lille og intimt. 
 Universet er ofte møntet på de små og mind-
ste. Om end et teater som Sofie Krogs Teater er 
kommet på banen med dukketeater for de unge. 
 Dukke-, objekt- og animationsteater kan 
med forbehold for krydsninger og forrykkelser 
ud fra særlige kendetegn underopdeles som 
nedenfor. 

Papir-, dukke- og marionetteater 
Blandt de teatre, hvor dukkeførerne spiller mere 
eller mindre skjult med små eller større dukker 
af forskellig slags, kan nævnes: Dukketeatret 
Svantevit, som arbejder med at kombinere duk-
keteaterformen med levende klassisk musik, 
ofte i bearbejdninger af H.C. Andersens eventyr. 
Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater, som ud fra 
den tjekkiske dukketeatertradition primært har 
sat eventyrklassikere af H.C. Andersen og Brød-
rene Grimm i scene. Og som ovenfor og tidligere 
beskrevet Svalegangens Dukketeater, hvor figu-
rer og kulisser er malede 'sætstykker', som sky-
des ind i en lille kukkasse, Pin Pon Dukketeater, 
hvor dukker og landskaber primært er udformet 
i velour og andre bløde stoffer. Samt Marionet 
Teatret i Kongens Have. 

Teknisk avanceret dukketeater 
I den mere teknisk avancerede ende er Sofie 
Krog Teater kommet til. Kendetegnende for 
teatret er, at en lang række forskellige dukkety-
per optræder på små scener i en lille runddel, 
i hvis centrum Sofie Krog som dukkefører be-
finder sig skjult for publikum. At dømme ud fra 
teatrets debutforestilling DIVA fortæller tea-
tret historier med humoristisk og bizar poesi i 
et magisk abstrakt, men virkelighedsnært rum.

Dukke- og objektteater i blandform med 
skuespil
Mange grupper kombinerer dukke- og objekt-
teater med skuespil og anden liveoptræden.  
 De medvirkende kan enten optræde i stykket 
som synlige dukkeførere, eller også – på lige 
fod med dukker og/eller objekter – spille deci-
derede roller i forestillingen.
 Af eksempler på teatre kan i mængden af 
adskillige andre nævnes Andersens Kuffert 

Teater, Teater Lille Hest, Teatret på Hjul, Teater 
My, Milton – Sand & Søn, Teater Rod, Teater 83,  
Det lille Teater, Det lille Verdens Teater, Teatret 
Månegøgl, Nørregaards Teater, Thy Teater, Tea-
ter Trekanten og Teater Spektaklo.  

Objekt- og animationsteater 
Den slags teater, som i folkemunde ofte beteg-
nes dukketeater, kan sagtens være med andet 
end dukker i traditionel forstand, forstået som 
genkendelige gengivelser af mennesker og dyr 
med ansigt, øjne, øre, krop og lemmer. 
 Det kan også være teater, som udtrykker sig 
mere abstrakt med ting, som ikke lige er kendt 
fra virkelighedens verden. Som de mange små 
kasser med strittende ben i Teater Refleksions 
Kasse-Madsen. Og det kan være kendte ting, 
som i fiktionen bruges på en virkelighedsuvant 
måde. Som når ræven i Gruppe 38's udgave 
af eventyret om Den lille Rødhætte i forestil-
lingen En lille sonate er et stort kartoffelpres-
sejern, og bedstemoren en kartoffel. Eller når 
skikkelsen i Teater Refleksions Prinsen og Tje-
neren er sat sammen af en dukkeførers hånd, 
som udgør dukkens krop med to fingre som 
ben, og et dukkehoved, som føres selvstændigt 
oven på (hånd)kroppen.	
 Tydeligheden kan også være endnu mindre 
eller mere integreret i en forestillings instal-
lationshelhed. Som når en performer i Carte 
Blanches Kalejdoskop animerer mørket ved at 
svinge en lille lysende lampe rundt i bælgmør-
ket, efter at børnene lige med rundsendte ste-
toskoper har lyttet til åndedræt og hjertelyd. 
 Verbet animere kommer af det latinske ord 
animare, som betyder at beånde eller give liv. 
Når nogle grupper betegner deres forestillinger 
som animationsteater eller siger, at de arbejder 
med animation, er det, fordi ordene animation/
at animere er dem, som mest præcist peger 
på, at det netop handler om, at dukkeføreren 
giver dukken liv. Dukken er udtryksbæreren, og 
dukkeføreren er den, som låner liv til dukken. 
Dette lån eller denne overførsel af liv kræver 
stor koncentration omkring dukken fra duk-
keførerens side. Samtidig har et teater som 
Teater Refleksion det sådan, at de i respekt for 
dukken som et selvstændigt væsen ikke taler 
gennem den. Hvis der skal siges noget, kommer 
ordene fra dukkeføreren. Andre teatre har det 
anderledes. De lader dukkerne tale.  
 Teater Refleksion arbejder på tværs af for-
skellige udtryksformer og discipliner. Teatret 
blander dukke- og objektteater med billed-
kunst, ny dans, mime, film, musik og nycirkus. 
Og i MAK-VÆRK også med performance. 
 Forestillingerne er først og fremmest visu-
elle og stemningsbårne. Musikken, som ofte er 
komponeret specielt til forestillingen, erstatter 
til en vis grad ordene og fremhæver det æste-
tiske i bevægelser og udtryk. Fortællingerne 
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skrider stille og roligt fremad i et ofte dvælen-
de, næsten meditativt tempo. Teatret arbejder 
bevidst med at skabe et modbillede til den høje 
fart og eksalterede stemmeføring, man ofte 
finder i de elektroniske mediers tilbud til børn. 
Forestillingerne, som kræver meget af publi-
kum, går ad følelsernes vej til intellektet. Først 
sanses de, og ud fra intuition og sansning dan-
ner publikum forestillingens historie.  
 Bjarne Sandborg, Teater Refleksions kunst-
nerisk leder, siger for eksempel, at det ikke er 
hans mission at lære børnene noget, men at 
teatret bevidst arbejder med atmosfære: "Vi 
siger ikke, at det er sørgeligt eller lignende. Vi 
holder meget tilbage for at skabe plads til det, 
i stedet for at beskrive det. Vi gør så diskret 
som muligt plads til, at børn kan reagere. Vi 
trækker børnene ind i et følelsesunivers, som 
er et felt, man normalt ikke er i sammen. I 
dagens samfund handler det alt for meget om 
hele tiden at blive set udefra og om at se på 
– se på hinanden, se tv, osv. Der sker noget med 
vores sanseapparat, når vi hele tiden ser på og 
ses på og hele tiden skal leve op til noget be-
stemt." Derfor kan man ikke få nok af at mødes 
i nogle tilstande og i nogle ritualer, hvor man 
giver sig tid til bare at være og til "at forstå" de 
billeder og indtryk, man møder. 

udpræget	billedrige,	flersanselige	og	
meddigtende	fortælleformer

Optrædende scenekunst er en sammensat 
kunstart. Det er et sted, hvor et drama, en tekst 
beregnet for scenen møder lyset, lyden, rum-
mets og kroppens kunstarter: lysdesign, lydde-
sign og musikkompositioner, billedkunst, ar-
kitektur og design, og den menneskelige krops 
kunstneriske udtryksformer. 
 Teater har altid lånt fra og integreret andre 
kunstarter. I tidens løb er udvekslingen vokset. 
Grænserne mellem udtryksformerne bliver 
stadigt sværere at trække. Stadigt flere forestil-
linger befinder sig i et grænsefelt mellem tea-
ter, billedkunst, medier og musik. Et felt, hvor 
det kan være svært at afgøre, om det, man har 
med at gøre, fx er  billedkunst i betydningen 
en levende udstilling eller et teaterstykke, hvor 
det visuelle er meget fremtrædende. Eller hvor 
det er svært at bestemme, om det er en kon-
cert med 'krop' eller scenekunst, hvor lyd og 
musik fylder rigtig meget. Betegnelsen cross-
over teater er en ofte anvendt betegnelse for 
disse grænsetilfælde. På området scenekunst 
for børn og unge kommer der i stigende grad 
sådanne udpræget billedrige og flersanselige 
forestillinger til. Forestillinger, som blander 
skuespil, dukkespil, objektanimationer, tekst, 
sang, musik, scenografi, fysiske bevægelser, lys 
og lyd i en ofte fabulerende, finurlig, poetisk og 
dialogisk kombination.  

Meddigtende er et andet nøgleord. At en fore-
stilling betegnes som meddigtende, refererer 
til, at den i særlig grad kræver, at publikum 
har opmærksomheden skærpet om det selv at 
stykke forestillingen sammen i et konstant og 
levende samspil med de udspil, som kommer 
fra scenen. 
 De udpræget billedrige, flersanselige og 
meddigtende fortælleformers teater	kan  ud fra 
særlige kendetegn underopdeles som nedenfor. 

Fabulerende, finurlig, poetisk og meddig-
tende teater  
Gruppe 38 er et teater, som med afsæt i en ofte 
ultrakort fortælling med enkle midler og fokus 
på æstetiske og finurlige sceniske løsninger ar-
bejder på at skabe uforudsigelige forestillinger. 
Rum med oplevelser og magi, som skaber un-
dring og skærper publikums forestillingsevne. 
 Afsættet er ofte en tanke, en idé eller en 
fortælling, som teatret tiltrækkes af, fordi den 
rummer et vedkommende budskab. I et scenisk 
udtryk, der søger det sofistikerede og komplekse 
i det enkle, arbejder teatret sig langt væk fra 
det hverdagsgenkendelige samtidig med, at de 
kunstneriske løsninger skal forekomme fuld-
stændig indlysende for både spillerne og publi-
kum. Udtrykkene skal, på stadigt nye måder og 
uden formildende omstændigheder, sætte livet 
på spil, og "skærpe evnen til at forestille sig 
og lysten til at forandre noget tilsyneladende 
uforanderligt", som teatret skriver på sin hjem-
meside under overskriften En slags manifest.
 Forestillingerne kan kun fungere, hvis der 
hele tiden finder et gensidigt samspil sted. 
Børnene (og de voksne, når det er tilfældet) kan 
ikke nøjes med at være betragtere, forklarer 
teatrets kunstneriske leder, Bodil Alling: "I og 
med at hvert skridt i de meget minimalistiske 
forestillinger er så nøje valgt, er det nødven-
digt, at hvert barn ret hurtigt er med på, at her 
forestiller man sig alting. Hvis ikke de er tæt 
på og indfanget af universet, kan de ikke lave 
de billeder, som forestillingen baserer sig på 
og hele tiden bygger videre på, og så står Claus 
Mandø i Poul sine høns for eksempel med no-
get, som ingen er en del af og derfor intet ud-
bytte får af." 
 Ud over Poul sine høns og tidligere nævnte 
forestillinger (En lille sonate, Den lille pige 
med svovlstikkerne, og Du må være en engel, 
Hans Christian), kan fx nævnes Hans og Grete 
og Bukseknappen36.  
 Teatret Møllen er et ofte episk arbejdende 
teater. Et fortællende teater, som ofte med 
afsæt i en gøglertrup eller i et orkester i et 
udtryk, hvor spillerne skifter mellem at være 
skuespilleren og deres figurer, bevæger sig ind 
i en lille kernehistorie, som man hele vejen 
igennem er i konstant dialog med publikum om 
at forholde sig til. 

[36]  Co-produceret med "Tea-
tret" og Teater 2 Tusind.
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Kernehistorien er altid en solidaritetsfortæl-
ling. En historie, som tager udgangspunkt i 
den lille mand; i de ting i livet, som vi står 
magtesløse over for; de ting, vi ikke forstår, 
men gerne vil finde ud af. Og kendetegnende 
er, at historierne ikke serverer færdige løsnin-
ger og svar, men i stedet billedligt talt, efter et 
langt indledende og 'opvarmende' forspil, læg-
ger sig i midten mellem spillerne og publikum 
som en essens, man ordløst er sammen om at 
forholde sig til.
 Historien er begrundelsen for mødet. Og 
den solidaritetsstemning, som ligger i den lille 
historie, er den, som teatret breder ud i rum-
met. Vel at mærke uden nødvendigvis at bruge 
historiens ord. Grebene er nogle andre. Det er 
en meget nøgtern, poetisk og magigenererende 
brug af scenografi, hvor fx et skab på scenen 
bare er et skab, men også kan forandre sig til 
alt muligt andet. Og det er i høj grad publi-
kumskontakten, kommunikationen og publi-
kums aktive meddigten, som fortæller alt det, 
som teksten ikke er i stand til at fortælle. "Tea-
ter må gerne kunne forstås, men det er meget 
mere et spørgsmål om, om man kan mærke de 
der fundamentale følelser, som livet nu engang 
er fyldt med," som Gitte Kath udtrykker det.  
 Komik og fysiske og mimiske udtryk er altid 
afsættet i de forestillinger, som Teater Patra-
sket skaber. Gennem kroppens ofte nonverbale 
sprog sætter teatret eksistentielle eller mere 
specifikke sociale tematikker i scene. Ved at 
sætte klovnens universelle og legende sprog 
ind i en enkel visuel ramme iscenesættes tema-
er og problematikker som det at være ander-
ledes, at turde sige fra, at udvise mod, at finde 
ind til sit væsens kerne og spørgsmålet om, 
hvordan man finder lykken. Intentionen med 
at præsentere publikum for en magisk illusion, 
hvor enkle, universelle historier med overra-
skende lag bliver fysisk sanseligt og legende 
formidlet, er at anspore og inspirere publi-
kums egne kreative evner. Målet er, i teatrets 
gensidighedsfyldte møde, at åbne en dør ind til 
publikums egen fantasi og skabende evner.
 Teatrets her og nu-karakter, dets kom-
munikative evner og dets mulighed for at nå 
langt med enkle midler er essentiel for teatret, 
fremholder Dirk Barker, som er del af teatrets 
ledertrio: "Vi synes – med dagens overflod af 
teknologiske medier og underholdning – at 
der ligger en særlig mission for teatret i at 
fremvise sprællevende skuespillere på scenen 
– i handlinger, som udfordrer sit publikums 
evne til at fantasere og digte med. Derfor ser vi 
også en dyd i at opretholde en grundlæggende 
enkelhed og minimalisme i vores valg." Af fore-
stillinger kan nævnes: fortælleteaterforestil-
lingerne Snehvide s/h og Bjørnen som spurgte 
hvorfor og de to nonverbale klovneforestillin-
ger NU og Trådløs.  

Corona La Balance har videreført det fokus, 
som de to teatre (Corona Danseteater og Theat-
er La Balance) tidligere havde i deres forestil-
linger. Et fokus på fysisk teater, på
scenebilledet som medfortællende element og 
på brug af nykomponeret livemusik. Og fusio-
nen har tillige betydet et øget fokus på, hvad 
dansens abstrakte bevægelser i samspil med 
skuespillets dramatiske handlinger kan give 
udtrykket.
 Utrolig mange andre teatre kunne trækkes 
frem her. Det lille Turnéteater, "Teatret",  Jytte 
Abildstrøms Teater, Teater Morgana, Jako-Bole 
Teatret, Teater OM, Teater Blå Fugl, Teaterværk-
stedet Madam Bach - og mange, mange flere.

Absurd, humoristisk virkelighedsgenken-
deligt teater
Teater Hund behandler alvorlige psykologiske 
og sociale emner i en fysisk visuel spillestil 
med galskab, varme og absurd humor som cen-
trale ingredienser. Svære ting i hverdagslivet 
bliver drejet og vredet, forstørret og tvistet i 
en grotesk, 'gakket' og absurd retning samtidig 
med, at der stadig er noget meget menneskeligt 
genkendeligt at forholde sig til, forklarer Me-
the Bendix, som er instruktør og teatrets leder 
i duo med Anne Dalsgaard. I Sig vov til din 
angst og TÆNK engang! skaber Teater Hund 
for eksempel opmærksomhed på psykologiske 
og sociale mekanismer, der hæmmer os i at 
turde være dem, vi er. Og teatret gør det ved på 
humoristisk og grotesk vis at mikse ord, lyd og 
bevægelser i en række surrealistiske, men også 
"genkendelige" rum.

Det 'ekstrarealistiske' og 'sidevirkelige' 
teater
Asterions Hus er på jagt efter en ny udtryks-
form, et nyt teatersyn eller en ny isme. Ud fra 
den grundtanke, at "forvirring fører til stand-
punkt" og "indlevelse er menneskets redning" 
vrider og drejer teatret patosfyldte fortællinger 
(ofte gamle myter og sagn), så forestillingerne 
udtrykt med teaterleder Peter Kirks ord bliver: 
"fysiske, ordrige, visuelle, larmende, humori-
stiske, filosofiske, energiske, ambitiøse, ikke-
fortyggede, legende med formen og paradok-
selskende". 
 Gevinsten ved det, som teatret kalder 'eks-
trarealistisk' eller 'det sidevirkelige' teater, lig-
ger ifølge Peter Kirk i den type nøgenhed, intui-
tion, forvirring og 'dybt vand', som udtrykkene 
har, samt det, at budskaberne ikke er fortyg-
gede. I det offentlige rum er der alt for mange 
budskaber, som er faste, klargjorte og serverede. 
Det konsoliderer menneskers normalitet og gør 
os til forbrugere og til tv-kikkere. 
 Derfor forsøger Asterions Hus at frisætte 
teatret fra mening, budskaber, undertekster og 
fortolkninger. Teatret angriber emner og stoffet 
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fra en anden vinkel. "En mere anarkistisk, men 
dog med os selv som udgangspunkt. Med den 
bagage, vi nu har. Med en intuitiv forståelse 
for historiefortælling. Og måske især situatio-
ner. Vi laver ikke forfinede superpoetiske sager. 
Vi laver eksperimenterende og frodige satsnin-
ger. Vi vil forvirre, fordi forvirring kan skabe 
diversitet. Og vi er paradokselskende i den 
betydning, at vi i stedet for at løse paradokser 
prøver at spille og synge det for at give det 
kompleksitet". 

Digtteater: billedrigt, poetisk musikalsk 
univers 
Teater My, som skaber forestillinger for de al-
lermindste, spiller i øjenkontaktafstand til alle 
publikummer. Og teatret blander i et enkelt 
og flersanseligt sprog, som minder om et digt, 
skuespillernærvær, animation, objekt- og duk-
kespil, musik og lyde i små og enkle scenogra-
fiske udtryk. 
 Teatrets drivkraft, Mette Rosleff, (som ofte 
står for såvel tekst som spil) forklarer, at inten-
tionen med forestillingerne er at give barnets 
tanker og sanselighed kunstnerisk og kommu-
nikativ stemme. Hun arbejder bevidst med at 
få en fornemmelse af, hvordan verden ser ud 
ifølge de helt små børn. At komme på sporet af 
og finde ind til en slags intuitiv forståelse af, 
hvad det er, der foregår i hoved og krop på ak-
kurat deres alders-gruppe, og få det omplantet 
til et kunstnerisk kommunikativt univers. Et 
univers, som med scenekunstens midler og ma-
giske greb kan formidle en udlægning af denne 
intuitivt fornemmede børnenes egen verdens-
forståelse og verdenssansning. Og akkurat det 
at have øjenkontakt med alle publikummer er 
essentielt. Uden den nærhed mener hun ikke, 
at forestillingens formidling er mulig. Solens 
Land, Lille Py og Himmelsange (som er skabt i 
samproduktion med Teater Refleksion) er alle 
flersanselige forestillinger, som baserer sig på 
en sådan kommunikation med publikum.  

Højteknologisk "punk"-teater 
Graense-Loes er, som tidligere nævnt, en mar-
kant eksponent for et teater, som på højtekno-
logisk vis formår at skabe forestillinger, som 
med en avanceret billedlighed går følelses-
mæssigt i kødet på et ungt publikum. 

Tableauteater eller kunstteater 
Teater Rio Rose skaber teater, som man kan 
kalde tableauteater eller kunstteater, fordi 
udtryksformen er meget stiliseret, fragmen-
teret (stykket op i billedafsnit). Et åbent eller 
moderne udtryk, forstået på den måde, at det i 
høj grad er op til publikum selv at stykke fore-
stillingens mening sammen. 
 Digtteater kunne man også kalde forestillin-
gerne, fordi teatret i et meget fortættet scenisk 

sprog fortæller om facetter i livet eller almen-
menneskelige problemstillinger. Et sprog med 
paralleller til poesiens komprimerede form. 
Genremæssigt siger teatrets drivkraft og leder, 
Tove Bornhøft, også, at teatrets forestillinger 
måske minder mere om "en form for dansetea-
ter, billedkunst, digt og jazz end om alminde-
ligt "teater-teater"". Der ligger en intellektuel 
tanke bag de stiliserede ofte komiske, absurde 
og alment menneskelige udtryk, som i første 
omgang taler gennem sanser, følelser og erin-
dring til publikum. Men teatret tilstræber ikke, 
at publikum i første omgang skal opleve fore-
stillingerne forstandsmæssigt. Det arbejder 
bevidst uden om hjernen. Publikum må gerne 
miste rodfæste. For gennem krop og sansning 
at nå til en fortolkning af det, de har oplevet. 
BLAH BLAH BLAH og Slagmark er eksempler 
på, hvordan teatret i komprimeret sanselig bil-
ledcollageform sætter henholdsvis et menne-
skes selvbedrag/alkoholisme og dagligdagens 
parforholdsskærmydsler i scene.  
 Af andre teatre, som er på banen med det, 
man kan kalde tableauteater, kunstteater eller 
digtteater, kan nævnes Teater Patrasket (NU og 
Trådløs) og BaggårdTeatret (Normalt Hus, som 
både er en teaterforestilling og en kunstinstal-
lation). 

Abstrakt teater
Når kunstens sprog lykkes, kan det det fanta-
stiske at udtrykke noget, som vi ikke kan for-
klare. Noget, som ligger på den anden side af 
den måde, hvorpå vi ellers tillærer tingene. 
 Netop at søge at få afdækket alt det andet 
– alle de indtryk og tildragelser, som vi ikke 
kan præcisere og gøre tydelige med det talte 
sprog, men som vi kan mærke er til og påvirker 
vores liv, er det, AbstraXteater arbejder med at 
formgive. Teatrets kunstneriske leder og driv-
kraft, Bo Stendell Larsen, taler om, at teatret 
via abstrakte forestillingsudtryk "arbejder på 
at retfærdiggøre unavngivne følelser". 
 På samme måde som en maler, der maler 
nonfigurative malerier, drives AbstraXteater 
af en lyst til at gå uden om eller boykotte "den 
gode historie", fordi den godt kan stå i vejen for 
den kunstneriske oplevelse, fordi den er sikker 
grund, tryghed og genkendelse. Den abstrakte 
historie oplever man derimod uden fodfæste. 
Man konfronteres med sin underbevidsthed og 
bliver udfordret på fordomme og fortrængnin-
ger. Og det er her, vi som mennesker bliver stør-
re: "Accepten af abstrakt kunst er den direkte 
vej til åbenhed, og måske en vej til den glemte 
solidaritet. Den abstrakte kunst stiller publi-
kum lige. Den er på det nærmeste demokratisk. 
Alle fortolkninger er "rigtige"," fortæller Bo 
Stendell Larsen, som samtidig påpeger, at der 
også inden for abstrakt kunst findes sjuskeri 
og nemme løsninger. Der er kvalitet, hvis man i 
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mødet med det abstrakte kan fornemme en præ-
cision og et sikkert valg. Det bliver frydefuldt at 
miste rodfæstet, hvis der er rytme, stramhed og 
disciplin til stede inden for værkets egen præ-
mis. Kunstens sprog er kendetegnet ved, at man 
kan fornemme en dybde. At det, som bliver sagt 
eller afbildet, ud over at forsvare den historie, 
det er i gang med at fortælle, også spejler eller 
reflekterer den verden, det omgiver. Der skal 
være flere dimensioner til stede. 
 Formen kan kaldes en slags kakofonisk ly-
rikteater, fordi udtrykket ofte er et møde mel-
lem fragmentariske tekstpassager, en enkel, 
skæv eller abstrakt scenisk billedlighed samt 
en tilsvarende normsprængende musikalsk 
lydside. 
 AbtraXteaters repertoire tegner, ud over 
Verbale Pupiller, Telefonbogens Hemmelighed, 
en lyrisk, celloledsaget parafrase over såvel 
det almindelige talte sprog, som den abstrakte 
kunsts evne til ad omveje at skabe mening. 
Skibspositioner, som handler om at nedbryde 
følelseshierarkier og give følelser som sorg, 
længsel og tristhed samme egalitet som glæde 
og lykke. Og Ind i Maleriet, hvor avancerede 
lyriske og abrupte sammenstillinger af ord og 
lyde i samspil med dans, billeder og bevægel-
ser går i dialog med maleriet, så der både sker 
en tilnærmelse og en transformation af det, 
man kan kalde maleriets mysterium. 

intErAKtiVt	tEAtEr
Al levende her og nu-optræden, hvor nogle 
spillere møder et publikum i et rum omkring 
en fiktion, er interaktivt i den betydning, at de 
optrædende ønsker at kommunikere forestillin-
gen ud til publikum og mærke en respons fra 
dem undervejs i forløbet. 
 Nogle teatre arbejder med, at publikum skal 
glemme, at de er i teatret. Publikum skal leve 
sig ind i den virkelighed, de ser på scenen. 
Teatrene arbejder med en opretholdt fiktion. 
Derfor bliver denne type teater også kaldt 'den 
4. vægs teater'. Der er vindtætte skodder mel-
lem scene og sal. Spillet gør ikke publikum 
opmærksom på, at det er en opdigtet verden, de 
sidder og ser på. At det er en iscenesat fiktion. 
Det gør alt for at skjule det. 
 Andre – og rigtig mange teatre – på området 
scenekunst for børn og unge og på teaterfeltet 
i det hele taget gør bevidst publikum opmærk-
som på, at det, de møder, er fiktion. Teater skal 
ifølge dem ikke være en foregiven efterligning 
af virkeligheden. Teater er og skal fremstå som 
en opdigtet virkelighed, hvor skuespillerne kan 
træde ud af deres roller og tale til tilskuerne. 
Hvor de kan bytte eller skifte mellem mange 
roller. Eller hvor de kan springe mellem at 
være i rolle og være de personer, de er bag 
rollen. Formen, som fx kendetegner episk (for-
tællende) teater, det simultane og det metafik-

tionelle teaters udtryk, har fjernet den 4. væg. 
Og de har nedbrudt væggen for at få publikum 
til at tage kritisk stilling. Eller for at lege med 
grænserne mellem, hvad der er fiktion og virke-
lighed.  
 Når ordet interaktivt teater de senere år er 
blevet knyttet til forestillinger, er det sket i en 
udvidet forstand. Interaktivt teater er forbun-
det med den tanke, at publikum ikke "bare" 
skal respondere mentalt (og undertiden direk-
te) på en på forhånd fastlagt forestilling. Men 
at de også skal have direkte og reel indflydelse 
på forestillingens forløb og på den fiktion, som 
fortælles. Publikum skal med andre ord være 
styrende på en anderledes indgribende og be-
stemmende vis. 
 At interaktivt teater er noget, som dukker 
op i dag, kan ses som udtryk for, at publikum 
i dag nærer et ønske om reel indflydelse, i tråd 
med den måde de i mange andre mediesam-
menhænge agerer interaktivt. Hvor lysten og 
behovet for at afskaffe den 4. vægs teater i sin 
tid kom fra teatrets side, kan snakken om og 
opkomsten af de såkaldte interaktive forestil-
linger ses som en følge af publikums ønske om 
indflydelse. Publikum vil opleve sig henvendt 
til. De vil gerne – med nøgleord som autentici-
tet og nærvær – mærke forestillingerne. De næ-
rer et ønske om at få adgang til og indflydelse 
på det, der foregår på scenen. Og de vil under-
tiden også gerne stilles overfor forestillinger, 
som lader dem selv vælge, hvad de vil fokusere 
på hvornår. 
 Som eksempler på interaktive forestillinger 
kan nævnes Gennem Spejlet, Undreland og Ka-
lejdoskop af henholdsvis Thy Teater, Limfjords-
teatret og Carte Blanche. Forestillingerne var 
resultatet af et projekt under KulturPrinsen, 
som fandt sted fra 2003-2006 med det formål 
at udvikle nye interaktive børnekulturformid-
lingsformer. Alle tre teatre havde Lewis Car-
rolls roman Alice i Eventyrland som afsæt. 
 Gennem Spejlet af Thy Teater blev til et duk-
keteaterscenarium, hvor børnene i et stort rum 
snarere kan betegnes som instruktører end 
medspillere, fordi de bliver tilbudt at spille 
med dukker. Både nogle, som de selv skaber på 
stedet, og nogle, som er professionelt forudfa-
brikerede. Som støtte i det arbejde kan de få 
vejledning af voksne hjælpere. Og som inspi-
ration til dukkeskabelserne og spillene ser de 
undervejs Forestillinger om Alice, et præfabri-
keret professionelt skabt skyggespil.  
 Projektet på Carte Blanche mundede ud i 
den sanselabyrintiske teaterudstilling, Kalej-
doskop. Børnene kommer på en rumlig og visu-
el rejse ind i en installation med et hovedrum, 
som er tunnelforbundet med fire forskellige 
beboede solorum. En rejse, hvor de oplever, at 
de selv og fem performere indgår i et iscenesat 
forløb. Og hvor de også bliver sat fri til selv at 
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sanse og agere i en oplevelsesorienteret helhed 
fordelt på forskellige begivenheder og rum. 
  Mens Limfjordsteatrets Undreland resulte-
rede i et dronninge(bræt)spil. En forestilling, 
som er bundet op på at fortælle en på forhånd 
planlagt, fortløbende, sammenhængende hi-
storie om en ond dronning, som gerne skal 
bekæmpes. Og som lader denne fortælling 
udspille sig som et brætspil. Et brætspil, hvor 
børnepublikummet via deres forslag og svar 
får indflydelse på, hvordan spillets tre liveop-
trædende karakterer baner sig vej mod målet: 
bekæmpelsen af den enerådige dronning37. 
 Teater BIDTs Robinson Junior – et spil om 
overlevelse er et andet eksempel.
Forestillingen er sat sammen som et alterna-
tivt reality-show. Et show som, ved aktivt at 
involvere det unge publikum i en humoristisk 
anlagt konkurrencekamp, skal stille skarpt på 
reality-genrens hang til at udstille nogle som 
tabere og hylde andre som vindere. 
Fire superheltkostumeklædte performere, der 
også agerer spildommere, sætter et holdind-
delt publikum til at dyste om at udføre nogle 
opgaver. Og de vælger gradvis folk fra, så der 
til slut kun står en vinder tilbage. Konkurrence 
og aktivitet versus fællesskab og passivitet 
sættes til diskussion i hele forestillingens set-
up. Via opgavernes karakter. Via små konkur-
rencerelaterede kommentarer og historier, som 
performerne fyrer af undervejs. Og i den måde 
hvorpå spillet klinger ud, så hverken den af-
sluttende vinder, eller alle 'taberne', føler sig 
personligt udstillet. 
 IRL (In Real Life) af Corona La Balance er et 
andet eksempel. Jørgen Carlslund og dramati-
keren Troels Chr. Jacobsen udforsker her, hvor 
meget historiefortælling, man kan lægge ud til 
publikum. Hvor mange ting, forestillingen kan 
have gang i på én gang. 
Inden for en ramme, hvor fire performere både 
har en række indøvede scener at byde ind med 
og tillige stilles frit til at improvisere, bliver 
publikum inviteret med til at  bestemme, hvil-
ken af de fire personers historie, vi skal følge, 
og hvordan det skal gå denne person til slut. 
Interaktiviteten er med andre ord i udstrakt 
grad reel, i og med at publikum rent faktisk 
bliver involveret som medbestemmende for 
fiktionens forløb og udfald. 
 Voyeur af Randers EgnsTeater er nok et ek-
sempel. Voyeur handler om prostitution. Anne 
Abbednæs har, på baggrund af research i pro-
stitutionsmiljøer, skabt en forestilling, hvor 
det i udstrakt grad er spørgsmål fra salen, 
som bestemmer, hvordan forestillingen kom-
mer til at udforme sig. På et gulv, hvor der kun 
står en motionscykel, hopper Anne Abbednæs 
ind og ud af rollen som henholdsvis fortæl-
ler og to prostituerede, som har haft og lever 
et meget forskelligt liv. Efter en kort intro er 

det op til publikum at stille de spørgsmål, de 
ønsker at få svar på i forhold til de to kvinder. 
Og op til Anne Abbednæs, i rollen som den, der 
bliver stillet spørgsmål til, at fylde spillet ud 
med svar. 

Målgruppen	børn	og	unge	

to	typEr	AF	AlDErsinDDEling	
Et særtræk ved 'professionel dansk scenekunst 
for børn og unge' er, at teatrene målretter deres 
forestillinger til mere eller mindre skarpt defi-
nerede aldersgrupper og altid arbejder med en 
nedre aldersgrænse. Forestillingerne afgrænses 
aldersmæssigt på én af følgende to måder:

•	 	Forestillinger	for definerede børnealdersgrup-

per samt	voksne.	

•	 	Forestillinger	fra en nedre aldersgrænse	med	

en	opadtil	åben	aldersgrænse.		

Forestillinger for de definerede alders-
grupper
De forestillinger, som er stilet til definerede 
børnealdersgrupper, kan groft opdeles i tre: 
Forestillinger for de små og allermindste (ty-
pisk: 1½-4 år, 2-5 år eller 3-5, 3-6, 3-8 år38)
Forestillinger for mellemgruppen (typisk: 4-11 
år, 5-9 år, 6-10 år, eller 6-12 år)
Forestillinger for unge (typisk: 8-13 år, 9-14 år, 
eller 12-18 år).  
 Styrken ved de aldersmålrettede forestillin-
ger er, ifølge de teatre, som vælger det, at man 
kan ramme mere præcist med både indhold og 
form.  
 Administrativ leder og dramatiker Michael 
Ramløse på Teatret Fair Play fortæller, at der, 
når man skaber scenekunst for fast definerede 
målgrupper, er "en større fokusering på fortæl-
lemåde og stil. Herunder også større krav til 
at kunne holde interessen hos publikum hele 
vejen igennem forestillingen. Et større krav om 
scenisk tilstedeværelse, for at det kan lykkes". 
Michael Mansdottir, kunstnerisk leder af Jom-
fru Ane Teatret, formulerer det således: "Ved 
at definere målgrupper får vi mulighed for at 
ramme præcist med indhold og form. Dette i 
erkendelse af, at publikums perception er for-
skellig, hvis man er tre år gammel, og hvis man 
er 12.". Mette Rosleff fra Teater My taler om, at 
det giver "flere fravalg" og mere "skæren ind til 
benet". Og Gitta Malling fra Limfjordsteatret 
udtrykker det således: "Tematikken i de fast 
definerede målgrupper står oftest klarere frem, 
da den defineres specifikt til målgruppen. Der-
for bliver det ofte mere dybt og mere vedkom-
mende end de forestillinger, der skal ramme 
hele familien." 
 At arbejde med et defineret og måske smalt 
aldersgruppespænd er ikke ensbetydende med, 
at voksne ikke også kan have glæde af at se 

[37]  For yderligere læsning 
se Børneteater i interaktion, 
KulturPrinsens Skriftserie nr. 
6, 2007, hvor arbejdet med de 
tre forestillinger beskrives og 
analyseres indgående.

[38] I sjældne tilfælde 
udbyder et teater den samme 
forestilling for forskellige 
alderstrin; fx som forestilling 
for de to til fireårige, eller for 
de seks til niårige.
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forestillingerne. Når en række teatre vælger at 
beskrive målgruppen som fx "2-6 år og voks-
ne", er det netop for at understrege, at forestil-
lingerne også med udbytte kan ses af voksne.  

Forestillinger, som er åbne aldersmæssigt 
opadtil 
De forestillinger, som har en nedre alders-
grænse og er åbne aldersmæssigt opadtil, kan 
dække alt fra forestillinger fra tre år og opefter 
til forestillinger for 15 år og opefter. 
 Et karakteristikum ved de forestillinger, som 
skal ramme aldersmæssigt bredt, er, at
man her ofte vælger de store fortællinger med 
de alment menneskelige tematikker. Fortæl-
linger med mange lag, det være sig "psyko-
logisk, tematisk, visuelt eller kropsligt," som 
Mie Brandt fra Teatret Zeppelin udtrykker det. 
Scenekunst, der, som Thomas Eisenhardt fra 
Åben Dans Productions fremhæver, "skal være 
associationsskabende, indeholde mange lag og 
være åben for forskellige fortolkningsmulig-
heder." Eller scenesprog, som på flere måder 
ifølge Niels Jørgensen fra Apollo Teater er 
mere universelt end det mere lukkede og ind-
forståede, som bruges i de målgrupperettede 
forestillinger. 
 At skabe og spille forestillinger for "alle" 
på én gang kræver ifølge teatrene et helt spe-
cielt talent. Scenograf Dorte Holbek fra Jytte 
Abildstrøms Teater forklarer det på denne 
måde: "Temaet i gode historier berører altid 
alle mennesker/aldersgrupper. Men i fremstil-
lingsformen kan det være nødvendigt at skabe 
et univers fuld af dobbeltpointer og betydnin-
ger, der kan forstås nogle gange af voksne og 
nogle gange af børn." 
 Netop denne vekslen mellem inden for den 
samme forestilling at være ude i på et tids-
punkt at ramme steder, hvor børn og voksne 
mødes sammen, og på andre tidspunkter at 
kommunikere noget, som de oplever forskelligt, 
giver i følge Bodil Alling fra Gruppe 38 udfor-
dring og større spændvidde i forestillingsmø-
derne. Og hun forklarer, at hun rigtig godt kan 
lide, at der findes de steder, hvor voksne og 
børn reelt bliver pirret og udfordret sammen, 
fordi hun synes, at det tit i oplevelser med 
børn og voksne er sådan, at den voksne foregi-
ver, at det er sjovt, eller at lærerne siger, at det 
skal være godt for børnene, men at det er un-
derordnet, hvad de selv synes om det. Hun gør 
opmærksom på, at den slags møder også har en 
værdi, men kalder dem "en underlig sammen-
komst", fordi det er da meget sjovere at sige: 
"Vi havde det skønt". At være begejstrede sam-
men med børnene, det er da helt fantastisk." 
 Kendetegnende for de teatre, som arbejder 
med opadtil åbne aldersgrænser er –sammen-
hængende med dette – at de også ofte arbejder 
på at nedbryde skellet mellem scenekunst for 

børn og unge og scenekunst for voksne. Fore-
stillingerne er skruet sammen og bygger på 
det syn, at både børn og voksne skal kunne få 
noget ud af forestillingerne. Undertiden det 
samme. Undertiden noget forskelligt. 
 Tove Bornhøft begrunder for eksempel 
det, at Teater Rio Roses forestillinger er åbne 
for alle aldre fra den nedre aldersgrænse, på 
følgende vis: "Jeg tror, at man kan prøve at 
sammenligne det med, at en familie (børn og 
voksne), som går på Museet for Moderne Kunst, 
bare går ind og oplever og forholder sig til den 
kunst, de ser. Hvert menneske, stort eller lille, 
oplever kunsten ud fra de forudsætninger, det 
menneske har. Det bliver ikke forklaret el-
ler forenklet. Det bliver en fælles kunstnerisk 
oplevelse. Der bliver frie og individuelle for-
tolkningsmuligheder. Scenekunst for fast de-
finerede målgrupper kan blive forklarende og 
forenklende. Men behøver ikke at blive det. Det 
kommer an på stilen." Og helt konkret har hun 
under og efter Teater Rio Roses forestillinger 
oplevet at børnene ser og oplever rigtig meget 
af det, som foregår i forestillingen. Og at de, 
uanset at formsproget er abstrakt, både kan re-
latere det til deres egne dagligdags oplevelser 
og til mere universelle og alment menneskelige 
træk og vilkår. 
 Flere andre af de teatre, som foretrækker 
forestillinger, som er åbne aldersmæssigt op-
adtil, mener også, at de definerede aldersgrup-
peforestillinger kan få noget reducerende og 
begrænsende over sig. Sara Topsøe-Jensen fra 
Carte Blanche fortæller, at hun sværger til den 
opadtil åbne aldersgruppe, fordi scenekun-
stens udtryk "så længe det er sanseligt, visuelt, 
musisk og ikke intellektuelt baseret, er for alle. 
Ligesom Picasso, H.C. Andersen og Robert Wil-
son er for alle". Det eneste, hun mener sætter 
grænsen for børn, er, "om de bliver FOR bange 
(ofte på grund af meget konkrete ting som: 
mørke, høj lyd, voldsomhed, aggression)". Og 
hun mener, at de målgrupperettede forestillin-
ger, ofte uden at det er nødvendigt, "holder sig 
inden for en bestemt alders forståelsesramme".  
 Der er også faldgruber ved de forestillinger, 
som spiller for alle fra en vis alder. Hvis man 
laver aldersspændet for stort, risikerer man at 
hægte nogle børn inden for rammen af, nævner 
flere. 
 Steen Mourier fra Filuren taler om, at det 
kan være problematisk at skulle lave en hi-
storie, der dækker fra fem år og opefter, fordi: 
"Det 5-årige barn kan indimellem have svært 
ved at skelne imellem illusion og virkelighed. 
Hvorimod et normalt 8-årigt barn er færdig 
med den del af hjernen, der gør, at de kan fore-
tage den skelnen". 
 Peter Seligmann fortæller, med henvisning 
til, at nogle formår at skabe teater for en bred 
aldersgruppe, at hans fordom er, at "det meste 
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teater for 3-99 tenderer at blive "søbemad" el-
ler uforståeligt for halvdelen af publikum". 
 Og Erik Møller fra Teater 83 pointerer, at 
han synes, det er et problem, hvis de mindste 
publikummer medtages i "scenekunst for alle", 
fordi: "De 1½-4-åriges verden er en lille ver-
den/virkelighed, hvor tryghed, leg, kærlighed 
og nærvær, søvn og mad og opfyldelse af ba-
sale behov fylder tilværelsen".

Børn	soM	MEDsKABErE	AF	ForEstillin-
gErnE		
Et meget vigtigt aspekt ved børn som publi-
kum er også det, at børn allerede i forestillin-
gernes skabelser er inde at influere på udform-
ningen af forestillingen via deres reaktioner og 
kommentarer som prøve- eller testpublikum. 
Mere om det i næste kapitel.  

spEciAlistEr	i	tEAtEr	For	snæVrE	EllEr	
BrEDE	AlDErsgruppEr	
Nogle teatre har specialiseret sig i at skabe te-
ater for en bestemt aldersgruppe. Andre teatre 
dækker aldersspektret mere bredt. Mens andre 
igen både spiller forestillinger for udvalgte 
aldersgrupper og forestillinger for "alle". 
 Teater My, Månegøgl, Molevitten m.fl. har 
specialiseret sig i at skabe teater for de al-
lermindste og de små. Midtergruppen dækkes 
af teatre som fx Teater Refleksion, Teater Pa-
trasket, Teater Morgana, Teater Hund, Frøken 
Fracasos Kompagni, Gruppe 38, Limfjordstea-
tret, Carte Blanche, Det Fortællende Teater og 
Teatret Kimbri, m.fl. Mens Graense-Loes, Bag-
gårdTeatret, Teater Bastard, Boomrang Teatret, 
FIGURA Ensemble, Munk & Pollner teaterpro-
duktion, Sofie Krog Teater, Odsherred Teater, 
Teater O, m.fl., som pt. primært, eller kun, spil-
ler teater for de unge. 
 I rækken af teatre, som dækker aldersspek-
tret mere bredt, kan nævnes Teatret Fair Play, 
Corona La Balance, Jako-Bole Teatret, Teater-
værkstedet Madam Bach, Teatret Neo, Teatret 
Rio Rose, Randers EgnsTeater, Teatret Møllen, 
Teater 2 Tusind og Det lille Turnéteater, m.fl. 

scEnEKunst	ForBuDt	For	VoKsnE	
Som en krølle på aldersafgrænsningen skal lige 
nævnes, at flere teatre på det sidste har valgt 
"at sætte de voksne uden for døren". 
 Munk & Pollner teaterproduktion har ind-
ført den praksis at bede de voksne forlade sa-
len, når forestillingen er slut, for i enrum med 
de unge at skabe et forum, hvor de unge kan 
spørge og tale mere frit til forestillingen og 
dens aldersbetonede tematikker, end hvis deres 
lærer eller en anden voksen også var til stede. 
 Andre teatre beder de voksne (ledsagere) om 
at blive udenfor, mens forestillingen spiller, for 
derved at fritage børnene for bestemmende, 
irettesættende, hæmmende eller overvågende 

voksenadfærd. For eksempel henvises de voks-
ne i Carte Blanche's Kalejdoskop til kaffestuen. 
Mens de i Limfjordsteatrets Undreland place-
res uden for spilrummet, men med mulighed 
for at følge spillet, fordi deres ansigter får lov 
at titte ud gennem billedrammeglughuller i 
scenografien39. 

DE	VoKsnE	soM	puBliKuM	
Og endelig gemmer der sig mange forskellige 
synspunkter og aspekter bag det at medregne 
de voksne som en del af publikummet til 'pro-
fessionel dansk scenekunst for børn og unge'. 
Forenklet stillet op kan man tale om den 
voksne i rollen som barnets ledsager eller den 
voksne i rollen som "selvstændig publikum".  

Den voksne som barnets ledsager 
Bag den ofte anvendte formulering "Teater for 
børn og deres voksne" ligger en betoning af, at 
barnet ikke går alene i teatret. At det har sin 
voksne ledsager med. En myndig, som barnet 
kan kravle op på skødet af, hvis der kommer 
noget, som mærkes for uhyggeligt. En ældre og 
mere erfaren person, som barnet kan dele sin 
oplevelse med. Før, under og efter forestillingen. 

Den voksne i rollen som "selvstændigt 
publikum"  
Udsagnet om, at børneteater også er for voks-
ne, henviser også til et aspekt, som ligger ud 
over, og som ikke er knyttet til det at være bar-
nets ledsager. Nemlig det, at den voksne, lige 
så vel som barnet, skal kunne få en egenople-
velse ud af mødet med forestillingen. 
 Bjarne Sandborg fra Teater Refleksion ud-
trykker det således: "For mig er det et evigt 
mål – i forhold til vores børneforestillinger – at 
vores forestilling appellerer til både barnet og 
den voksne. Og ikke på den måde, at vi smider 
nogle pointer ind her og der for at holde den 
voksne vågen og engageret. Nej, vi må forføre 
det voksne publikum, som vi forfører barnet. 
Vi må respektere det voksne publikum lige så 
meget som barnet. Har vi gjort det, har vi enten 
fået kontakt med noget universelt, eller vi har 
kontaktet noget barnligt/uskyldigt/naivt//rent 
hos det voksne menneske, som den voksne – og 
verden i øvrigt ikke kan få for meget af. Det 
bliver klarere og klarere for mig, at der ligger 
en mission i, at det voksne publikum bliver 
optaget af børneforestillingen – for sin egen 
skyld! Fordi den voksne dermed også får kon-
takt med barnet i sig selv. Og det barn, det kan 
vi ikke undvære." 
 Og Gitte Kath fra Teatret Møllen sætter dis-
se ord på: "Jeg kan huske Ray Nusselein snak-
kede om, at han også spillede for barnet i den 
voksne. Det er jo præcis det, vi opdager, at det 
barn, som vi alle sammen er i besiddelse af, og 
som måske endda er gået  hen og er blevet lidt 

[39] For fuldstændighedens 
skyld skal det dog nævnes, at 
begge forestillinger også un-
dertiden vælger at lukke både 
børn og voksne ind.
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ensomt efterhånden i vores voksne alder, bliver 
så evigt taknemmelig for at blive mødt og ak-
tiveret i teatret. Det har ikke noget med barn-
lighed at gøre. Det har noget med sårbarhed 
at gøre. Noget med at turde henrykkes eller at 
turde føle sorg eller at mærke helt anderledes 
ud i krogene og at give efter, at blive smidig 
overfor de der ting, der er. Det er det, som er 
vores værktøj, også at lade voksne  mærke, og 
ikke kun tænke". 

paradokser	og	udfordringer	

'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' er kendt for ikke at have berøringsangst 
over for vanskelige og tabuerede emner. For 
at udtrykke sig gennem en mangfoldighed af 
genrer og for at mikse stilarter og fremstil-
lingsmåder. For at bruge humor, livemusik og 
animerede objekter. For sit respektfulde og 
seriøse forhold til et medinddraget (børne- og 
ungdoms)publikum. Og for også at tale til og 
udfordre det voksne publikum. 

 Hvad er da områdets paradokser og udfor-
dringer, hvad angår de forestillinger, som er 
kernen i det hele? Hvor halter og knager det? 
Hvilke kritiske røster kalder til eftertanke og 
stillingtagen – til revision og forandring? Det 
ser vi nu på. 

KVAntitEt	KAn	også	VærE	KVAlitEt	–	MEn	
HVorDAn	tAcKlEs	DEt
At forestillinger på området af ressourcemæs-
sige årsager spiller med få spillere i minima-
listiske scenografier og tit med selvskrevne 
tekster virker produktivt ind på den kunstne-
riske kreativitet. Mange unikke kunstneriske 
løsninger er blevet og bliver skabt i disse be-
grænsningers navn. 
 Men hvordan tackler man de visioner, som 
også dukker op, om at skabe udtryk med flere 
på scenen og med en større stoflighed uden 
at give køb på det nærvær og det egenartede, 
som er de små udtryks store styrke og kva-
litet? Ud over at koste midler, som ikke er til 
stede, er det også en stor scenekunstnerisk 
udfordring.  

MErE	HolDning	og	sEriøsitEt	oMKring	
BuDsKABEr	
Der er en udtalt enighed i miljøet om, at man 
kan spille "alt" for børn. At det, det kommer 
an på, er, hvordan man gør det, og hvad man 
vil med det. Et udbredt synspunkt er, at der i 
virkeligheden kun er "10" vigtige historier at 
fortælle. At det er formen, som er udfordringen. 
Dette betyder imidlertid ikke, at der alle steder 
arbejdes lige seriøst med, hvad det er, man vil 
fortælle. I det mangfoldige udbud af 'profes-
sionel dansk scenekunst for børn og unge' 
bliver der produceret forestillinger, som savner 
substans og holdning. 

Nogle mener, at årsagen til dette måske kan 
være, at den 'professionelle danske scenekunst 
for børn og unge', vi har i dag, rent tidsmæs-
sigt ligger for tæt på de 70'ere, hvor dansk 
børneteater var påståeligt politisk teater, hvor 
budskaberne blev mejslet ud, hvor det ikke så 
meget var et spørgsmål om at kommunikere 
med børnene om noget, men mere handlede om 
at servere et fast og færdigt budskab. At der 
med andre ord skal lidt mere tidsmæssig af-
stand til, før en anden type politisk teater eller 
teater med mere holdning og kant kan komme 
frem.
 I det lys hilser mange både i og uden for 
miljøet Munk & Pollner teaterproduktion og 
Teater Bastard velkommen, fordi de er eksem-
pler på nutidigt teater, der går tæt på de unge 
med vedkommende spørgsmål.
 Andre taler om, at nogle ganske enkelt slip-
per for let om ved det. At der er teatre, som 
ikke grundigt nok stiller sig selv spørgsmålet: 
HVORFOR? Teatre, som glemmer, eller undla-
der, at arbejde med, hvad det er, de som teater 
vil fortælle, og hvorfor. I den forbindelse sav-
ner en del den gensidige konstruktive kvali-
tetskritik, som man som teater på området 
tidligere meget mere organiseret udøvede i for-
hold til hinandens forestillinger. Mere herom 
senere. 

FlErE	nysKrEVnE	styKKEr	sKrEVEt	soM	
DrAMAtiK	til	Børn	og	ungE		
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' er fyldt med omskrevne eventyr og bear-
bejdede børnebogsklassikere. Brødrene Grimm, 
og især H.C. Andersen, bliver spillet en masse. 
Grupperne bearbejder i meget udstrakt grad 
selv kendte tekster og skriver nye undervejs i 
forestillingens skabelsesprocesser. Kvaliteten 
spænder bredt. Fra virkeligt originale omskriv-
ninger og fortolkninger til jævnt god, og deci-
deret dårlig dramatik.
 At blive inspireret af eller tage afsæt i eksi-
sterende værker og allerede skrevet dramatik 
er med andre ord ikke i sig selv en dårlig idé. 
Overhovedet. Men området fattes samtidig nye 
tekster. Tekster, som er på omdrejningshøjde 
med tiden, og dramatik specielt møntet på 
børn og unge skrevet af talentfulde fagfolk. 
 At der i 1997 via Dramatiker Væksthuset blev 
skabt mulighed for, at en lille kreds af interes-
serede, efter en optagelsesprocedure, via un-
dervisning, øvelser og dramaturgisk vejledning 
i en tidsbegrænset periode kan dygtiggøre sig 
i at skabe dramatik beregnet til opførelse på 
feltet, er en landvinding. Noget, man har skullet 
kæmpe sig til finansieringen af fra hold til hold.
 Indtil nu har 23 dramatikere fordelt på fire 
hold afsluttet et forløb, og et nyt hold er på vej. 
Flere teatre på området har købt og sat styk-
ker op, som væksthusdramatikerne har skrevet. 
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Såvel afgangsstykker som stykker, dramati-
kerne efterfølgende har skrevet. Og to forestil-
linger med tekster skrevet af Jesper B. Karlsen, 
som gik på det første Væksthus, har vundet 
en Reumert i kategorien Årets Børneteater-
forestilling40. Men der er stadig behov for nye 
dramatikertalenter og flere nyskrevne stykker. 
Ligesom der er behov for, at områdets teatre 
får økonomiske ressourcer til at kunne betale 
en dramatiker til at skrive for sig. Og nogle tea-
tre vil givetvis have glæde af at få flyttet nogle 
holdningsmæssige hegnspæle, så de begynder 
at betragte en dramatikertalentskreven tekst 
udefra som en potentiel gevinst og en spæn-
dende udfordring. 

størrE	HånDVærKsMæssig	KunnEn	og	
sAns	For	At	unDgå	ForM	uDEn	inDHolD	
Området er præget af teatre, som har lyst til at 
eksperimentere og afprøve nye stiludtryk. Og 
mange udfordres af at mikse kunstarter og lade 
genrer mutere. At mange grupper kaster sig ud 
i nye tiltag, og gerne arbejder med cross over, er 
udtryk for mod på forandring og vilje til udvik-
ling. Men der er også svagheder og problemer, 
og de ligger groft skitseret to steder.  
 For det første er det ikke sikkert, at ekspe-
rimenterne bliver udført dygtigt nok. De med-
virkende har måske ikke den fornødne kunnen. 
Håndværket er ikke altid i orden. Der bliver 
produceret og spillet forestillinger, som fagligt 
set ikke har et tilfredsstillende professionelt 
niveau. 
 Og for det andet garanterer lyst til og gode 
ideer på det formmæssige plan ikke, at forestil-
lingen får indholdsmæssig substans og rele-
vans for sit publikum. Udtrykket er måske ikke 
båret af nok erfaring i forhold til målgruppen 
af børn og unge. Til et publikum, som måske 
direkte under forestillingen gør de optrædende 
opmærksom på, at de ikke vil spises af med 
noget, de ikke gider se. Og til et publikum, 
som oftest er nogle små mennesker, som andre 
(nogle voksne) har besluttet skal se teater – en 
forestilling, som de måske mentalt set slet ikke 
er parate til, eller som indholdsmæssigt er "for 
tynd en kop te" at byde dem.

FløJlsHAnDsKEForEstillingEr	og	uEti-
sKE	ForråElsEsuniVErsEr	
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' er sublim kunst i verdensklasse, når det 
er allerbedst. 
 Men der er også forestillinger på området 
som er "for lidt" i betydningen for sukkersøde. 
Forestillinger, som ikke flytter eller forandrer 
noget for publikum. Stykker, som ikke har (nok) 
tankemæssig udfordring og appel. I sjældnere 
tilfælde ligegyldige forestillinger, som taler ned 
til børn og på den vis virker undertrykkende. 
 Og der er forestillinger, som er "for meget" 

i betydningen anmassende, 'påtrængende' og 
i sjældnere tilfælde for barske. Forestillinger, 
som ikke har taget ordentligt etisk stilling til 
det, de spiller. Som serverer voksenorienterede 
tematikker og problematikker. Og som i værste 
fald taler forbi eller desillusionerer børnene 
ved ikke at rumme nogen form for håb. Fløjls-
handskeforestillinger og uetiske forråelsesuni-
verser kan man kalde de to meget forskellige 
typer af dårlige forestillinger.  

uEnigHED	og	BErøringsAngst	oVEr	For	
ABstrAKtE	uDtryK	
I miljøet, såvel blandt teatrene som blandt 
opkøberne, er der forskellige opfattelser af om 
børn får noget ud af forestillinger, der udtryk-
ker sig mere eller mindre abstrakt. 
 Nogle mener, at de allermindste og de små 
børn ingenting får ud af abstrakte forestil-
linger. At teater for dem skal være konkret og 
rumme figurer, de kan identificere sig med. 
 Andre mener, at de små og de allermindste, 
ligesom mennesker i andre aldre, godt kan 
få noget ud af abstrakte universer. At de ikke 
behøver helt konkrete identifikationsfigurer, 
og at de sagtens kan have glæde af at opleve 
forestillinger, som de måske ikke lige forstår, 
fordi udtrykket er anderledes og umiddelbart 
uhåndgribeligt. At man ikke skal afholde sig 
fra at inkludere noget fremmedartet og uvant, 
bare der også er noget genkendeligt i universet. 
 At børn godt kan få noget ud af forestil-
linger, som henvender sig i et uvant og mere 
uforståeligt udtrykssprog, har Bo Stendell 
Larsen erfaret. I AbstraXteaters Pigerne på 
Trappen kredser to historier om det samme. En 
realistisk hverdagshistorie om to piger på en 
trappe, og en mere vanskelig tilgængelig histo-
rie, som foregår ude i en skov. Mens Bo Sten-
dell Larsen har hørt voksne opkøbere sige, at 
de ikke forstår forestillingen, har børn fortalt 
ham, at de har svært ved at forklare historien i 
skoven, men forstår, at de to historier handler 
om det samme: "Så der har de fået en kunstne-
risk oplevelse, som de kan sætte op parallelt 
med den realistiske historie, der er i stykket," 
fortæller Bo Stendell Larsen, der medgiver, at 
det selvfølgelig er provokerende, hvis det, han 
spiller, smider folk af, fordi de er vant til at 
kunne forstå en forestilling. Forestillingen må 
ikke bare pirre til en utålmodighed i publikum. 
De skal også samtidig blive tilfredsstillet, så 
de siger "Det var en fed oplevelse".
 Tove Bornhøft har haft lignende erfaringer. 
I både BLAH BLAH BLAH og Slagmark har bør-
nene kunnet "overføre" og "oversætte" de situa-
tioner, som forestillingerne på en digtlignende 
eller mere billedlig måde udtrykker sig med, 
til deres hverdagsliv. Fx til et liv, hvor de selv 
skændes med deres lillesøster, hvor deres for-
ældre skændes, eller hvor faren drikker. 

[40] Nikio og den store Sa-
murai af Zangenbergs Teater 
i 2004, og Gidsel – en historie 
i virkeligheden af Holbæk 
Teater i 2008.
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Diskussionen om abstrakte forestillingers eg-
nethed til børn rammer ned i det paradoks, at 
det er de voksne, der på børnenes vegne væl-
ger, eller i det her tilfælde ofte fravælger, de 
abstrakte forestillinger. Og diskussionerne går 
ofte på, om fravalget skyldes, at de selv står 
famlende over for, hvordan de skal tale med 
børnene om forestillingerne. At forestillingerne 
også er svære for dem selv at håndtere og 
derfor gør dem usikre i en undervisnings- og 
samtalesituation med børnene. Eller om fraval-
get skyldes en måske erfaringsbaseret og/eller 
faglig viden om, at den pågældende forestilling 
er for vanskelig for børn i en vis alder. At den 
voksne har en begrundet formodning om, at 
deres børnegruppe vil "stå af" udtrykket, fordi 
det er for uhåndgribeligt.  

KAn	MAn	VærE	For	ung	til	tEAtEr?		
Nogle mener tillige, at børn kan være for små 
til, at det overhovedet giver mening at spille 
teater for dem. At det for eksempel er omsonst 
at spille for børn på 1 år eller ½ år. Andre me-
ner modsat, at alle uanset alder kan få noget 
ud af at komme med til en forestilling. At de 
helt små får noget ud af at fornemme de stem-
ninger, lyde, farver og bevægelser, som kommer 
fra scenen. 

AllE	AlDErsgruppEr	tilgoDEsEs	MåsKE	
iKKE	ligE	MEgEt
Teatrene vælger selv, hvilke aldersgrupper de 
spiller for. I nogle perioder har området tørstet 
efter forestillinger til de helt små, mens der til 
andre tider ikke er blevet produceret så meget 
ungdomsteater. Variationerne i, hvor ligeligt el-
ler ujævnt de forskellige aldre bliver tilgodeset, 
er et selvfølgeligt udslag af teatrenes kunst-
neriske frihed. Ikke noget man kan eller bør 
regulere udefra. Men det er ikke ensbetydende 
med, at man ikke internt i miljøet kan forholde 
sig til spørgsmålet og for eksempel ræsonnere 
over, om man hænger ufrugtbart fast i at spille 
teater for bestemte aldre. Om det måske kunne 
være befordrende at fokusere på nye alders-
grupper. Endelig er det i øvrigt for mange tea-
tre sådan, at aldersgruppefastsættelsen ofte 
ikke er afsættet, men først kommer ind i bille-
det, når forestillingen er vel undervejs. 

intErAKtiVt	tEAtEr:	En	AFVEJning	MEllEM	
styring	og	AFgiVElsE	AF	Kontrol
En god teaterforestilling har noget på hjerte. 
Den vil sit publikum noget, og den vil gerne, 
at dette budskab (som ikke skal forstås som 
servering af bestemte holdninger) når ud til 
publikum. Sammenholdes dette med den tanke, 
som ligger i interaktivt teater om at lægge (reel 
eller annammet) beslutningsmyndighed ud til 
publikum, er det, som denne type af teater må 
arbejde med og finde en løsning på, hvor meget 

den vil sætte ind på at få sit budskab igennem 
(styring) i forhold til, hvor åben den vil være 
(afgivelse af kontrol). Bliver styringen for stram 
og åbenlys, føler publikum sig snydt for den 
delagtiggørelse, som de er blevet stillet i udsigt. 
Afgiver forestillingen for meget kontrol, risike-
rer udtrykket at blive for slingrevornt og flyvskt. 
 I forhold til interaktivitet gør nogle op-
mærksom på, at det medbestemmende aspekt 
også kan ligge på et andet plan, afhængig af, 
hvor man lægger snittet. Betinget af, hvordan 
man betragter det kommunikative aspekt ved 
teater. Bodil Alling har for eksempel gjort sig 
til talskvinde for, at det helt bevidst er menin-
gen og målet med nogle af Gruppe 38's fore-
stillinger, at publikum ikke blander sig direkte 
i forestillingen. Publikum skal ikke afbryde og 
ikke bestemme, hvad der skal ske i historien. 
Lidt firkantet sagt skal de tie stille og lytte, 
fordi teatret oppe fra scenen har noget, de vil 
fortælle, og derfor ikke ønsker at blive afbrudt. 
 Centralt er her at forstå, at det ikke er ens-
betydende med, at de optrædende ikke spiller 
sammen med børnene, og at publikum ikke er 
sat på den opgave, at de skal involvere sig for 
at få noget ud af det. Der er en konstant dialog 
mellem scene og sal, og børnene behøver hele 
tiden at være med til at danne sig billeder af 
det, som sker på scenen, fordi det, som sker 
lige nu i fiktionen, er en afgørende forudsæt-
ning for at begribe det, som sker længere frem-
me i fiktionen. 

lyttEs	DEr	noK	til	BørnE-	og		
ungDoMspuBliKuMMEt?		
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' er indrettet på og meget lydhør overfor 
sin målgruppe. Det er teater, som ligefrem tager 
sit publikum med på råd. Som lytter til dem og 
ændrer forestillingen op til en premiere på bag-
grund af de reaktioner, som kommer 'fra salen'.
 Denne involvering og lydhørhed er en kæmpe 
styrke. Og nogle teatre, fx Teatret Møllen, be-
tegner børne- og ungepublikummet som det 
altafgørende fundament for tilblivelsen af uni-
verserne. Men er områdets teatre begyndt at 
glemme børnene i deres bestræbelser på at ska-
be kunst? Er børnene gledet ud i teatrenes fokus 
på det æstetiske? I arbejdet med kunstnerisk set 
at forfine udtrykkene? Og/eller i bestræbelsen 
på at inddrage det voksne publikum og forsøget 
på at nedbryde skellet mellem børneteaterver-
denen og voksenteaterverdenen? Er det at ind-
drage testpublikum blevet mere til snak end 
realiteter? Det mener nogle teatre at se en farlig 
tendens til. Og de foreslår derfor, at det dialogi-
ske moment med børnene bliver styrket.  
 Dirk Backer fra Teater Patrasket mener for 
eksempel at der i miljøet eksisterer en vægring 
imod eller en berøringsangst i forhold til det 
at give børn som publikum fokus. Han mener 
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ikke, at diskussionen om, hvad der er specielt 
ved at producere for børn i stedet for voksne, 
er særlig udviklet eller moden: "Vi har erfa-
ret, at godt børneteater kan ses af alle aldre. 
Samtidig skal man have for øje, at det stadig 
er vigtigt at have sin primære målgruppe i 
tankerne, når man laver en forestilling. Selvom 
vi har fået et kunstnerisk børneteater og et 
udvidet scenekunstbegreb, er det ikke sådan, 
at alle forestillinger bare går at spille for 
børn. Selvom børn bare er små mennesker, 
er de også specielle netop i kraft af, at de er 
børn. Jeg synes, der er mange på andre måder 
glimrende forestillinger i disse år, der ikke har 
taget tilstrækkelig højde for børnepublikum-
met. Forestillinger som man, måske groft sagt, 
kan kalde forklædt voksenteater. Vores debat i 
børneteatermiljøet om, hvad der kendetegner 
børnene som særligt publikum, er forbløffende 
fraværende og uudviklet i forhold til vores 
stolte tradition og erklæret høje stade." 
 Og han ser en uheldig tendens til, at det dia-
logiske moment bliver forhalet, fordi teatrene, 
når de fordyber sig i deres egen kunstneriske 
proces, glemmer at inddrage eller for sent ind-
drager prøvepublikum: "Jeg mener, at vi kunne 
lave et maksimalt bedre børneteater, hvis vi 
turde inddrage børn langt tidligere i processen." 
 Endelig kan man indvende, at der nogle 
gange synes at gå salgsmæssige overvejelser i 
aldersgruppefastlæggelsen. At en forestilling 
alderssættes alt for bredt. At den på papiret 
fx er egnet til både blebørn eller børn, der lige 
har fået et sprog, og til skolebørn, der nærmer 
sig puberteten (fx 3-9 år). Men reelt vil kede 
eller tale helt forbi den ene af enderne i al-
dersgruppespektret. Eller at en opadtil åben 
aldersgruppe er sat for lavt, så de yngste føler 
sig forbigået. 

HVEM	Er	MålgruppEn	For	'proFEssionEl	
DAnsK	scEnEKunst	For	Børn	og	ungE'?	
En med de øvrige diskussioner beslægtet dis-
kussion er diskussionen om, hvem målgruppen 
for områdets forestillinger er. Og diskussionen 
har at gøre med skellet mellem, eller nedbryd-
ningen af skellet mellem, børn, unge og voksne 
som publikum. 
 Nogle mener, at 'professionel dansk scene-
kunst for  børn og unge' fordyber sig for lidt i 
at forstå målgruppen børn og unge. At teatre 
svigter, eller undviger, at sætte sig godt nok 
ind i, hvordan børn i forskellige aldre oplever 
og erfarer, og hvad de kan kapere. 
 Andre lægger vægt på at søge at ophæve skel-
let mellem børn og voksne, fordi de mener, at 
børn meget længe har været skubbet ud i pe-
riferien som mennesker af en anden slags end 
voksne. Som ufærdige individer. Som nogle, som 
ikke regnes for så meget. Og de mener, at dette 
fejlagtige og diskriminerende børnesyn avler en 

ringeagt, et nedværdigende blik på og en under-
prioritering af den kunst og kultur, som bereg-
nes til børn. På det kunstnerisk æstetiske plan 
er der ingen forskel på de følelser, som børn og 
voksne har. Gyldighederne er de samme. 
 Og endelig peger nogle også på vigtigheden 
af, at den voksne ser 'professionel dansk sce-
nekunst for børn og unge', fordi mødet med 
universerne er af vital betydning. Oplevelsen 
nærer den voksnes indre, glemte eller for-
trængte barn. Den vellykkede børneteaterver-
dens 'nærværsteater' er en mangelvare, som 
beriger menneskeligt netop i kraft af at være 
samvær og ikke selviscenesættelse. 

BørnEtEAtrEts	uMiDDElBArE,	"liDt	For-
siMplEDE	uniVErs"	Er	En	gAVE
Alle de ovenstående uenigheder og overvejelser 
afstedkommer en række centrale spørgsmål og 
valg for teatrene at tage fagligt argumenteret 
stilling til. 
 Spørgsmål som for eksempel: Hvad er for-
skellen på børn og voksne som publikum? Skal 
man skelne mellem teater for børn, unge og 
voksne, eller skal man tilstræbe en udligning?, 
og hvorfor? Hvis man vælger en opdeling, hvor 
skal snittet da ligge? Og af hvilke grunde? 
Hvilke rationaler er i spil, når den nedre al-
dersgrænse sættes? Osv., osv.
 Og valg som for eksempel: Satser man som 
teater alt på at præstere det ypperste på et 
fagligt professionelt plan og ad kunstnerisk, 
håndværksmæssig vej møde sit publikum med 
et budskab? Eller vægter man i stedet at kom-
me i "samtale" med sit publikum i en dialogisk 
proces under selve forestillingens forløb? Hvil-
ken grad af kompleksitet skal forestillingen 
have? Hvordan skal vægtningen mellem gen-
kendeligt og abstrakt være? Og hvor åben en 
forestilling vil man lave – hvor meget beslut-
ning i forhold til fiktionen vil man lægge ud til 
publikum? 
 I forhold til disse spørgsmål og valg betoner 
Peter Kirk fra Asterions Hus, at børneteater 
som område har det fortrin i kraft af sin korte 
historie, at det ikke hele tiden (som voksentea-
tret og børnelitteraturen) skal forholde sig til 
og referere til alt det andet teater, som er lavet: 
"Der er noget oprindeligt i børneteater. Det lidt 
forsimplede univers er faktisk en gave. Der er 
også, i og med at teaterbesøget måske og ofte 
er barnets første, noget primært og originalt 
ved børneteater. Hvilket ikke må misforstås 
derhen, at man skal lave barnlige historier. 
Det skal man ikke. Ligesom man skal passe på 
ikke at lave for voksne historier for voksne. Og 
endelig er der den fare, at teater kommer til at 
referere til sig selv i stedet for at referere til 
publikum. At det bliver for bevidst. Den barn-
lighed, den umiddelbarhed, der er i børnetea-
ter, er en gave i forhold til voksenteater."
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særegne	produktionsmåder,	som	
kræver	talent	og	skaber	ejerskab	

instruKtørstyrEDE	og	KollEKtiVE	sKA-
BElsEsprocEssEr	MED	nEDBruDtE	FAg-
grænsEr	
At skabe kvalitetsteater tager tid. På området 
'professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' strækker hele processen fra de første 
spæde ideer til forestillingens premiere sig 
ofte over flere år. Og forestillingerne bliver 
groft skitseret til i to typer af processer: 

•	 	i	instruktørstyrede processer,	hvor	den	ska-

bende	proces	er	knyttet	til	én	person,	in-

struktøren,	hvor	man	arbejder	med	fastholdte	

faggrænser,	og	hvor	man	tager	afsæt	i	en	på	

forhånd	skrevet	tekst.	

•	 	Eller	i	kollektive forløb, hvor	alle	de	involve-

rede	fagligheder	har	kunstnerisk	indflydelse	i	

en	fælles	kreativ	skabelsesproces,	hvor	fag-

grænserne	ophæves	i	arbejdet	med	sammen	

at	forme	alt	forestillingens	materiale	(inklusiv	

teksten)	helt	fra	bunden.

Den mest kendte og mest traditionelle proces-
type er den instruktørstyrede fremgangsmåde. 
Men det er vel at mærke den kollektive skabel-
sesmåde, som er den mest udbredte på området 
'professionel dansk scenekunst for børn og 
unge'. Området har, siden børneteaterbevægelsen 
opstod sidst i 1960'erne, og den første lille hånd-
fuld teatre hastigt er vokset til i dag at omfatte 
mere end 130 scenekunstgrupper, udviklet og 
forfinet arbejdsmåden. Miljøet har oparbejdet og 
erhvervet erfaringer, som er større og rummer 
mere end det begreb devising, som siden er ble-
vet lanceret fra teoretisk hold, og som for tiden 
har vundet indpas i en rosende retorik om en del 
danske voksenteaterforestillinger.41 
 Rettelig og for nuanceringens skyld er det 
vigtigt at pege på, at et teater sagtens kan 
veksle mellem de to procestyper. Og inden for 
det samme procesforløb muterer eller afløser 
de to procestyper ofte hinanden. I slutningen 
af de kollektive forløb sker der tit det, at de 
medvirkende træder mere i karakter som speci-
fikke fagligheder. Instruktøren bliver ham/hen-
de, som fokuserer mest på instruktionen, spil-
lerne på spillet, scenografen på scenografien, 
osv. Ligesom en iscenesætter i en tekstbaseret 
instruktørteaterforestilling lytter til de bud, 
som kommer fra de andre på holdet. 
 Den helt centrale kvalitet i de kollektive 
skabende processer er, at de, som senere skal 
spille forestillingen, har kunstnerisk indfly-

5. skabelsesprocesserne

delse på helheden. At de, som medvirker i 
forestillingen, er medskabende i modsætning 
til at være 'et medie for instruktøren'. At ide-
erne ikke kommer "udefra" eller "oppefra". De 
nedbrudte faggrænser og arbejdsmåden skaber 
kunstnerisk engagement, sammenhold, ejer-
skab og dynamik. Det virker befordrende for 
en skuespiller ikke "bare" at skulle fortolke en 
rolle i overensstemmelse med en instruktørs 
ambitioner og ideer, men selv at være med til 
at præge og bestemme en forestilling, som bli-
ver til af lyst og indre nødvendighed. 
 Den kollektive skabende form er en mere 
personlig, kaosfyldt, følsom og omstændelig 
fremgangsmåde, som udfordrer, overrasker og 
kræver stærke, kompromisløse og ambitiøse 
folk, som selv har ideer, og som forstår at lytte 
til og give de andre i processen plads. At 'de-
vise' en forestilling frem har forskningens og 
laboratoriearbejdets vanskeligere og fascine-
rende karakter.
 Inden vi zoomer tættere ind på disse to ty-
per af processer, først lidt om den også ganske 
særlige produktionsstruktur, som skabelses-
processerne finder sted inden for i langt de 
fleste professionelle danske børneteatre. I al 
fald de turnerende. 

En	flad	produktionsstruktur	med		
fleksible	og	lange	forløb	

Det, som er kendetegnende for den domineren-
de produktionsstruktur på feltet 'professionel 
dansk scenekunst for børn og unge', er, at fore-
stillingerne skabes over lang tid, i periodeop-
delte forløb præget af fleksibilitet, kollektivitet 
og demokratiske beslutningsstrukturer. 
 Der er sammenlignet med produktionspro-
cesserne på store og administrativt tunge in-
stitutionsteatre, der er bundet op på helt faste 
tidsplaner og repertoirespilletider, en friere 
mulighed for, at alle kan komme til orde, og for 
at ændre planer undervejs. 
Man kan med andre ord i de ikke-hierarkiske 
produktionssystemer anderledes frit og åbent 
tilrettelægge og afvikle de produktionsmæs-
sige og kunstnerisk skabende forløb, end det er 
muligt inden for de store institutionaliserede 
voksenteatres hierarkisk opbyggede og meget 
mere fastlåste produktionsvilkår og eksistens-
rammer. 
 Hele processen fra de første spæde ideer til 
forestillingens premiere strækker sig ofte over 
flere år. 
 Det gælder i udpræget grad de forestillinger, 
som bliver 'devised' frem, fordi arbejdet her 

[41] Af eksempler fra efter-
året 2007 kan nævnes følgende 
voksenteaterforestillinger: 
Forestillingen Pis, om mænd i 
dag af Kamilla Wargo Brekling 
på Det Kgl. Teater. Viden-
skabsteaterforestillingen Det 
Skabende Menneske om inno-
vation og varm luft, opført af 
Center for Kunst og Videnskab 
på Odense Rådhus. Og QUASI 
Teaters nycirkusinspirerede 
forestilling Meat Meat, som 
scenekunstgruppen QUASI 
Teater viste i et kulturhus på 
Islands Brygge.
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starter fra "nul". Med ingenting ud over en idé, 
en tanke eller en inspiration udefra. De første 
tanker, fornemmelser, ønsker og visioner ligger 
så at sige og ruger. 
 Ankermanden eller idékvinden, som typisk 
er teatrets kunstneriske leder (der også tit er 
forestillingens instruktør eller spiller), sonde-
rer måske terrænet i forhold til samarbejds-
partnere, skriver stikord og strøtanker ned. 
 Når ideerne har taget så meget form, at der 
tegner sig et overbevisende projekt for den el-
ler de personer, som har ideen, går planlægnin-
gen af den mere konkrete produktion i gang. 
 Hvis ikke finansieringen er på plads, fordi 
teatret i forvejen har kontrakt som lille stor-
byteater eller egnsteater, eller er i gang med at 
bruge af en et- eller toårig bevilling fra Sce-
nekunstudvalget, ansøger teatret offentlige og 
måske private instanser om støtte til at produ-
cere forestillingen. Ansættelser skal på plads, 
og der skal lægges en mere detaljeret tidsplan 
for produktionsforløbet. 
 Den konkrete produktion forløber i etaper, 
som alt efter, om der er tale om en instruktør-
styret proces eller en 'devising'-proces, kan 
beskrives således: 

instruktørstyrede	processer

Instruktøriscenesættelserne er kendetegnet 
ved, at der ligger en færdig tekst klar til isce-
nesættelse, når spillerne kommer til første 
prøve, og ved at faggrænserne i det hele taget 
ikke brydes op. De enkelte fagligheder vareta-
ger deres eget område i en proces, hvor man 
nok diskuterer og udveksler synspunkter ved-
rørende forestillingens idé og koncept. Men 
man arbejder ikke på eller ind over hinandens 
faglige felter.  
 Før prøvestart skriver en dramatiker tek-
sten. Teatrets leder eller en anden fra teatret 
kan have bearbejdet en i forvejen skrevet tekst, 
et eventyr, en børnebog, en klassiker eller an-
det. Han eller hun kan også selv have skrevet et 
nyt drama. Teatret kan have hyret en dramati-
ker udefra til at skrive en tekst ud fra et oplæg, 
et bestemt tema eller emne. Eller teatret kan 
have fået øje på eller sagt ja til en tekst, som en 
dramatiker foreslår at skrive eller allerede har 
skrevet.
 Når manuskriptet ligger klar, går instruk-
tøren og scenografen sammen med teatrets 
ledelse og forestillingens produktionsleder og 
diskuterer ud fra teksten opsætningens pro-
duktionsmæssige forløb.
 Når prøverne går i gang, instruerer instruk-
tøren skuespillerne i en scenografi, som sceno-
grafen enten har leveret inden prøvestart, eller 
som kommer til ret hurtigt efter. Tilsvarende er 
den eventuelt tilknyttede komponist og kostu-
mier gået	i gang med at løse deres respektive 

fagspecifikke opgaver inden eller hurtigt efter, 
at spillerne starter på prøverne. Når prøvepe-
rioden er slut, følger premieren. 
 Er der tale om en forestilling, som udeluk-
kende spiller stationært (som de færreste), er 
premieren, såvel som den efterfølgende spille-
periode, fastlagt på forhånd.  
 Spiller forestillingen (som de fleste) også og 
måske primært opsøgende og turnerende, spil-
les der en kortere periode, fx 14 dages tid eller 
typisk færre dage for de teatre, som ikke har 
egen scene. Og næste trin er at gøre forestil-
lingen klar til at deltage på den store Teater 
for børn og unge-festival i april. Når forestil-
lingen har spillet her, håber teatrene på, at det 
afstedkommer henvendelser fra opkøberne. Fra 
teaterkontaktlærerne fra de danske skoler og 
andre kulturinstitutioner. Fra teaterforenings-
folk. Og fra de udenlandske arrangører, som 
har besøgt festivalen. Spilleperioden strækker 
sig typisk over nogle måneder i efteråret. Men 
den kan også være fordelt ud over hele året, da 
den afpasses efter efterspørgslen og teatrenes 
øvrige aktiviteter, fx igangsætning af en ny 
produktion.  
 At en tekst ligger klar ved prøvestart, be-
tyder ikke, at der ikke bliver ændret i manus 
undervejs i iscenesættelsen. Instruktøren ret-
ter ud fra spillernes bud på rollerne stykket 
til. Ligesom han eller hun, som iscenesætter, 
er lydhør over for spillernes reaktioner på in-
struktionen og bud på andre måder. Men i 'sin 
rene form' er instruktørprocesser karakterise-
rede ved faste faggrænser og af en instruktør 
som styrer og bestemmer. 

Devisingprocesser	

At de forestillinger, som bliver 'devised' frem, 
starter fra nul, scratch eller med 'ingenting', 
skal forstås helt konkret. De eller den, som 
samler holdet, har kun en anelse om, hvad 
forestillingen skal handle om. Nogle lyster, 
tanker og ideer, som er ganske uudfoldet. En 
trang til at bringe et tankesæt eller nogle hold-
ninger på banen. En lyst til at arbejde i en be-
stemt formmæssig retning. Og det altafgørende 
er, at forestillingen bliver skabt i fællesskab. 
At det er produktionsholdet, som sammen 
skaber forestillingen ved at komme med ideer, 
diskutere, researche, improvisere og montere 
materiale frem.  
 Alle kommer med forskellige faglige kompe-
tencer. Men i den skabende proces stilles disse 
i baggrunden. Alle byder ind på og har stemme 
i forhold til, hvad det er, man overordnet vil 
fortælle og hvordan. Hvordan teksten skal se 
ud. Hvordan indholdet skal formidles. Hvordan 
instruktion, scenografi, lys og musik skal være. 
Osv., osv.
 Især i den indledende fase brydes faggræn-
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serne ned. Scenografen og komponisten kan 
være ham eller hende, som først kommer med 
et bud på, hvordan henholdsvis rummet skal se 
ud, og hvordan musikken skal lyde. Men det er 
ikke et must og ikke altid reglen. 
 Et halvt års tid eller mere før holdet går 
på gulvet og begynder at skabe materiale til  
forestillingen, mødes alle i nogle omgange for 
at indkredse, hvad det er for en forestilling, 
de skal i gang med. Et stykke tid efter disse 
indledende møder følger typisk en cirka fire 
ugers improvisations- og researchperiode, hvor 
hele holdet er med. Herefter går den eller de 
personer, som er valgt som forfatter(e) hjem og 
skriver, samtidig med at forbindelsen holdes 
til instruktøren og scenografen, som også ar-
bejder med på projektets ide. Herefter mødes 
holdet nogle dage og diskuterer materialet 
igennem. 
 Så går der nogle måneder, før hele holdet 
mødes til en intensiv skabelse af forestillin-
gen i en opsætningsperiode, som efter et par 
måneder fører til premieren. Efter premieren 
er forløbet, såfremt der er tale om en opsø-
gende og turnerede forestilling, identisk med 
de tekstbaserede instruktørteaterforestillinger, 
dvs. forestillingerne spiller en ofte kort periode 
stationært, herefter spiller den på Teater for 
børn og unge- festivalen i april, og herefter 
planlægges turnéperioden.
 Kollektive arbejdsprocesser og det at ar-
bejde på tværs af eller lade faggrænser flyde er 
med andre ord kendetegnende for devisingpro-
jekter. Det er ofte individuelle kunstnere, som 
går sammen i et samarbejde, hvor det ud fra 
en spinkel indledende ramme handler om at 
udforske og eksperimentere med ideer, former 
og visuelle udtryk. Man er med i en kollektiv 
arbejdsproces, hvor det drejer sig om fra hvert 
sit ståsted at sætte sig selv i spil og deltage 
kreativt skabende i helheden. Projekthelheden 
er fokus. Alle kan komme med forslag til og 
byde ind med ideer til, hvordan idéforlæg-
get scenisk set kan løses. Skuespillerne kan 
komme med forslag til rummet, scenografen 
til roller, figurer, tekst med mere. Ansvaret er 
fælles og lagt ud på alle. I 'sin rene form' bliver 
forestillinger, som bliver 'devised' frem, til i en 
flad struktur styret af kollektivitet og mange 
demokratiske beslutningsprocesser.

procesvalg	og	visioner

instruKtøriscEnEsættElsEr	
Spørger man rundt i landskabet af teatre, som 
producerer manuskriptbaseret instruktørtea-
ter, fremhæves følgende betingelser, kvaliteter 
og visioner: 
 På Teatret Fair Play ligger der, ifølge Michael 
Ramløse, som ud over at være teatrets admini-
strative leder også ofte er ham, som dramatise-

rer og skriver stykker til teatret, stort set altid 
et færdigt manuskript klar i så god tid, at in-
struktøren kan nå at forberede sig inden selve 
prøveperioden, som er på otte-ni uger. 
 Forestillingsarbejdet er manuskriptbaseret 
med, som Michael Ramløse udtrykker det: "den 
"kunstneriske form for demokrati" i prøvesa-
len, hvor alle bidrager med, hvad de kan; men 
hvor det er instruktøren, der har det endelige 
ansvar og afgørende ord". Herudover er skabel-
sesprocessen karakteriseret ved en stor ind-
dragelse af "eksperter", som fx stemmetrænere, 
kropstrænere etc. 
 Og i forhold til at udvikle og forfine teatrets 
udtryk siger han: "Vi forsøger til stadighed at 
dygtiggøre os selv og vores medarbejdere, at 
engagere kunstnere, som vi mener kan bringe 
os videre i vores egen udvikling, at sammen-
sætte nye og spændende produktionshold, som 
gerne er en blanding af "nye og gamle"." 
 Et detaljeret forarbejde, udvikling af manus 
samt aftale med instruktør og scenograf, lysde-
sign og måske komponist om form og mål. Det 
er, ifølge Filurens leder, Steen Mourier, det ar-
bejde, som ligger, før spillerholdet går på gul-
vet. Når spillerne er i teatersalen, bliver styk-
kets roller iscenesat, og arrangement lagt fast 
af instruktøren i et forløb, hvor der er "vide 
rammer med en given tekst til at improvisere, 
til at finde udtrykket og lave om på nogle ting". 
Han betegner det tekstbaserede instruktørtea-
ter som en af forudsætningerne, når man skal 
ind og fylde så stor en sal som børneteatersa-
len i Musikhuset Aarhus med scenografi. Men 
udelukker ikke, at teatret engang vil sætte en 
forestilling op efter devisingfremgangsmåden. 
Men han fremholder, at det vil være noget van-
skeligere at arbejde på den måde i en stor sal, 
fordi "det vil tage længere tid med en fem-seks 
medvirkende at improvisere en forestilling 
frem og tro på, at den bliver færdig til tiden. 
Derimod vil teatret i fremtiden inddrage nye, 
og måske heriblandt udenlandske,  instruktø-
rer, til at forbedre og udvikle teaterudtryk og 
afsøge nye "brug af fx dukker, dans, Commedia 
dell'Arte-tradition m.v.". 
 "At hver ansat har sin egen funktion, men 
at der alligevel er en fælles ansvarsfølelse for 
produktet" er ifølge Teater Vestvoldens leder, 
Nanni Theil, noget af det karakteristiske ved 
skabelsesprocesserne på dette teater. Teatret 
udvikler de scenekunstneriske udtryk kvalita-
tivt gennem skiftende kunstnerisk personale 
og ved at følge med i tendenser i miljøet. 
 I den teaterudviklende og visionære skuffe 
har hun et ønske om at bruge skiftende kunst-
nerisk personale, og at børne- og ungdomsmål-
gruppen deltager mere aktivt i forestillingens 
skabelse. 
 På Teatret Zeppelin	indfanger	Mie Brandt 
teatrets produktionsmæssige særkende som 
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det, at hun ud over at være kunstnerisk leder 
ofte har dramatiseret værket og er med i styk-
ket som skuespiller. "Ellers er processerne helt 
traditionelle. Vi har ofte småkurser og lign. i 
forbindelse med en produktion; stunt, step, 
sang, musik, dukkeføring, osv."
 Som det, der er med til at udvikle forestil-
lingerne, nævner også hun valget af medarbej-
dere, det at realisere visioner for kunstneriske 
udtryk, det at se andres forestillinger samt 
det, som anskaffelse af teknik kan give. Og på 
den teatervisionære front er ønsket: "Aldrig at 
gå på kompromis med kvalitet. At skabe godt 
skuespil med flotte og meningsfyldte dekora-
tioner og kostumer. At have noget på hjertet 
og ikke blive en pengefabrik uden hoved. Og at 
bryde gamle rutiner og turde satse på noget 
anderledes og usikkert."
 
instruKtøriscEnEsættElsEr	og	'DEVisED'	
tEAtEr	
Nogle teatre veksler mellem instruktøriscene-
sættelser og forestillinger skabt via 'devising'. 
Og de to typer af processer lapper som sagt 
også ind over hinanden i flere teatres produk-
tionsforløb. Blandt dem, som arbejder med 
begge dele, fremhæves følgende betingelser, 
kvaliteter og visioner: 
 En helt traditionel teaterproduktionsproces 
med et færdigt manuskript og læseprøver er 
den afgjort mest udbredte produktionspraksis 
på Egnsteater Masken. 
 Men teatret har også for relativt nylig (i 
2006) haft et forløb, hvor forestillingen Fransk-
brødsdrengen og Rugbrødspigen  blev impro-
viseret frem ud fra en idé af instruktøren Nina 
Larissa Bassett, og hvor de to skuespillere 
Anya Sass og Philippe Christiansen og sceno-
grafen Sissel Romme Christensen var meget in-
volveret i skabelsen. "Det blev en vældig stærk 
forestilling, fordi vi selv havde ejerskab til 
den," fortæller administrator Bodil Vigsø. Når 
teatret ikke oftere producerer efter 'devising'-
metoden er det ifølge hende, fordi: "Det bliver 
lidt sent, man kommer i gang med processen 
omkring scenografi, når man improviserer en 
forestilling frem", og fordi teatret bevidst hol-
der fast i at dramatisere klassikere, fordi de 
rummer vigtigt kulturarvsgods.  
 På Jytte Abildstrøms Teater	er produktions-
formen en blanding af kollektiv arbejdsproces 
og traditionel instruktørstyret. "Teatret arbej-
der i en kollektiv ånd, og brug af instruktør i 
traditionel forstand er ret nyt på teatret. Alle i 
processen byder ind: spillere, scenograf, kom-
ponist, kostumier, instruktør etc.," fortæller 
teatrets nu afgåede administrator Henrik Køh-
ler. Udgangspunktet for en forestilling er ofte 
en løst skitseret historie, en allerede bygget 
scenografi eller en klassisk historie (folkeeven-
tyr el.lign.), som tilsættes "kiler" (et begreb, 

teatret arbejder med, som betyder en "Ridder-
salsk" vinkel på historien). 
 I forhold til udviklings- og visionsperspek-
tivet fortæller han, at teatret er ved at finde 
en mere strukturel form at producere under. 
Dvs. "en fastere form med produktionsplan, 
instruktør og færdige manuskripter, idet man 
ønsker, at nye og mere effektive produktions-
former vil betyde, at man kan nå længere i den 
kreative proces uden at ødelægge det særlige 
Riddersals-touch.". Og Dorte Holbek, som er 
en af Riddersalens fire ansatte på scenografi 
og kostumedesign, supplerer ham med, at det 
udviklende også ligger i "at opsøge nye inspira-
tionskilder og få feedback fra nye folk".  
 Om arbejdsprocessen er 'devised' eller mere 
instruktørorienteret, ligger ikke fast på Ods-
herred Teater.	Det afhænger af holdet, sceno-
grafien, instruktøren, teksten eller af den tekst, 
som skabes undervejs, forklarer Simon Vagn 
Jensen, hvis jobfunktion på teatret er både 
leder, repertoirelægger, instruktør, skuespiller 
og oversætter. Og i forhold til udvikling er hans 
svar: "Selve processen må gerne baseres på et 
kollektivt arbejde, som genererer ejerskab hos 
alle involverede".
 Hele processen fra tanke til mål tager typisk 
to år. Fra første læseprøve til premiere går der 
typisk otte uger, fortæller Jako-Bole Teatrets	
leder, Steen Nørgaard, der ved også at skrive 
stykker til teatret har fulgt i sin forgænger 
Anders Rambergs fodspor. Ifølge Steen Nørga-
ard er "et stærkt samarbejde mellem forfatter 
og instruktør samt inddragelse af alle kunst-
neriske kræfter i et samlet team for at opnå 
en stærk kollektiv proces og et sublimeret re-
sultat" noget af det, som kendetegner teatrets 
produktionsprocesser.  
 Udvikling og forfinelse af forestillingernes 
udtryk sker ved at engagere professionelt ar-
bejdende og dygtige kunstnere til at deltage i 
processen. Ved at forsøge aldrig at gå på kom-
promis. Ved at vende alle detaljer i arbejdet. 
Ved at afsætte tid til udvikling. Og ved at holde 
øje med, at man ikke reproducerer sig selv. 
 Og på visionslisten har teatret, ud over at 
udvikle og videreføre forestillingernes kunst-
neriske niveau, det at satse på udviklingen af 
ny dansk dramatik både direkte i forbindelse 
med forestillingsproduktionerne og gennem 
nye tiltag som fx etableringen af et dramatisk 
udviklingsprojekt.
 På Teater Patrasket finder begge processer 
sted, og undertiden bliver en forestilling til i 
en blandform af de to, fortæller Dirk Backer, 
som er med i teatrets trekløverledelse. 
 Det scenekunstskabende arbejde foregår dog 
helst og	i stigende grad som skabelse i en kol-
lektiv arbejdsproces, hvor alle faggrupper er 
med. Det ejerskab, det giver selv at have skabt 
forestillingens materiale helt fra bunden, "at 
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have sat sit eget "finger touch" på det" og til-
fredsstillelsen når det fungerer i mødet med 
publikum, er ifølge Dirck Backer	en væsentlig 
begrundelsen for at blive ved. 
 At have mere tid til at udvikle og forfine 
teatrets kunstneriske udtryk i koncentration 
og fordybelse som kunstnerisk leder og skue-
spiller hører til de ønsker for fremtiden, som 
Dirk Backer har. Tillige med ikke også at skulle 
varetage så mange praktiske, administrative og 
økonomiske arbejdsopgaver. 
 Begge typer af processer findes også på 
Randers EgnsTeater, ifølge teatrets skue-spil-
ler Tine Eibye. I 2007 producerede teatret 
Eksemplardrengen, hvor dramatikeren Sven 
Ørnø var med i salen og skrev videre på sit 
oprindelige manus i samarbejde med instruk-
tør og skuespillere. Andre produktioner er 
af den traditionelle type, hvor manus ligger 
klar ved prøvestart. Det kendetegnende er, at 
"alle processer er organiske, forstået på den 
måde, at holdet har mulighed for at præge og 
byde ind på forestillingen i hele forløbet, men 
instruktøren er altid "kaptajn på skibet". Og 
samstemmende med de foregående teatre sø-
ger Randers EgnsTeater at udvikle sig ved at 
sørge for at arbejde med forskellige instruktø-
rer, dramatikere og skuespillere, så det faste 
personale på teatret hele tiden møder nye 
mennesker, nye udfordringer og nye måder at 
tænke en forestilling på: "Vi giver hinanden 
frihed til at komme med ønsker om kommende 
samarbejdspartnere eller nye funktioner i den 
dramatiske proces. På den måde kan hver en-
kelt af os komme med drømme for den kunst-
neriske fremtid på teatret." 

'DEVisED'	tEAtEr
En kollektiv arbejdsproces med inddragelse 
af faggrupper såsom instruktør, scenograf, 
tekstforfatter, m.m. Et åbent, fabulerende og 
legende rum, hvor alles input er lige værdige 
og væsentlige for det endelige resultat. Proces-
orienterede opsætninger, hvor forestillingen 
gennem improvisationer bliver til ud fra en 
overordnet idé og et dramaturgisk skelet. Hvor 
ideerne opstår i et fællesskab ud fra de styrker, 
de medvirkende hver især har. Hvor scenografi 
arbejdes frem under prøveperioden. Hvor fore-
stillingen tager form i takt med, at der bliver 
sorteret og klippet i det improviserede. Hvor 
manuskriptet kommer hen ad vejen i takt med, 
at det bliver improviseret frem og derfor først 
bliver skrevet (færdigt) til sidst, når teatret har 
fundet ud af, hvordan forestillingen skal være. 
Sådan karakteriserer rigtig mange andre teatre 
hovedlinjerne i deres forestillingers skabende 
processer. 
 Indflydelse, medbestemmelse og hjerteblod. 
At man som skuespiller ikke bare er ansat til 
at spille en rolle i et stykke, men reelt har ind-

flydelse og medbestemmelse på hele forløbet. 
Det er en meget væsentlig årsag til, at Nils P. 
Munk, som er den ene af de to ledere af Munk 
& Pollner teaterproduktion, finder det spæn-
dende og udfordrende at arbejde på børne- og 
ungdomsteaterområdet. For med medbestem-
melsen følger hjerteblod. Modsat på traditio-
nelle store instruktørteatre, hvor man som 
skuespiller bliver ansat til at spille et stykke, 
som tit (på sin vej fra teaterchef, dramaturgiat 
m.fl. til instruktør) har været gennem så mange 
bøjninger, at det, der engang var en måske 
endda rigtig god idé, er blevet til et stykke me-
kanik. 
 Han foretrækker de fælles og lange produk-
tionsprocesser, som karakteriserer den måde, 
hvorpå et kollektivt arbejdende ensembleteater 
arbejder. For der kommer man som spiller på 
en helt anderledes vis til at brænde for det, 
man laver, fordi man bliver medinddraget som 
medskaber. Man bliver lyttet til. Det handler 
ikke kun om at fremstille en rolle i et stykke. 
Alle skuespillerens kapaciteter bliver brugt: 
"Skuespilleren er ikke bare en krop, deres tan-
ker, deres liv og deres intelligens bliver også 
brugt. Det er det, som gør, at man kan have 
hjerte med i det."
 På det mere konkrete plan beskriver Methe 
Bendix, som både er medleder og instruktør på 
Teater Hund,	teatrets procesforløb, der typisk 
forløber over cirka fem måneder, således: "Ud 
fra en idé udviklet af instruktøren og en masse 
improvisationer tager forestillingen sin form 
i nogle korte workshops med spillerne over 
efteråret, inden den endelige tomåneders prø-
veperiode med spillerne starter i januar." 
 "I researchperioden bliver alle medvirkendes 
erfaringer og tanker om emnet inddraget og ta-
get i betragtning. I den endelige prøveperiode 
improviseres der først i tre uger, hvorefter vi 
har et "hul" på to uger, hvor jeg (instruktøren) 
får styr og retning på materialet, laver synops 
og rækkefølge af scener (eventuelt i samarbejde 
med koreografen). I den anden del af prøve-
perioden (fem uger) prøves der så på faste 
scener/situationer, men uden fast tekst. For at 
gøre plads for så meget søgen, liv og impulsi-
vitet som muligt fastlægges selve teksten først 
ret sent i forløbet." 
 I forhold til udvikling siger hun: "Når vi stø-
der ind i nogle folk, hvis arbejde vi tænder på, 
og som vi tror kan lære os noget vigtigt, prøver 
vi enten at arrangere en workshop med dem 
eller et samarbejde i fremtiden (som fx koreo-
grafen Erik Pold og det amerikanske koreograf-
performerpar Nancy Spanier og Paul Oertel). 
Vi er interesserede i at udvikle os og prøve nye 
tilgange, simpelthen." Og det samme gælder vi-
sionerne, som er: "Ærlighed, originalitet, indre 
nødvendighed. Fokus på samspil og tilstedevæ-
relse. At have en ny tilgang til det hver gang. At 
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turde smide masken og være grim, dum, plat 
og at samarbejde med de andre kunstarter".
 Forestillingerne på scenekunstområdet for 
børn og unge har en lang modningsproces. 
 At give plads og tid i begyndelsesfasen er 
vigtigt, betoner Jesper La Cour fra Det For-
tællende Teater: "Vi anser den tidsmæssige 
modningsproces med en fortælling forud for 
iscenesættelsen som en væsentlig del af ud-
viklingen af et kvalitativt udtryk. Vi har lange 
processer, fortællingerne er personligt forank-
rede i os, og de bliver blandt andet udviklet og 
forfinet i mødet med kollegaer både nationalt 
og internationalt. Men også i et stort undersø-
gelsesarbejde forud for iscenesættelserne. Vi 
udvikler som regel fortællingerne i storytel-
lingsammenhænge i lang tid, et-fire år, inden vi 
ved, hvor vi står med historien. Først da ved vi, 
hvilke kvaliteter vi vil lægge vægt på i iscene-
sættelsen." 
 At sammensætte "de rigtige hold" af kom-
promisløse og ambitiøse folk er også ifølge 
Peter Seligmann et af de primære kriterier for 
udvikling af de forestillinger Teater 2 Tusind 
skaber. 
 Produktionerne er kendetegnet ved lange 
modningsprocesser, ved forsøg på at lade fag-
grænser flyde og ved en tidlig inddragelse af 
et børneprøvepublikum. Et publikum, som ofte 
inviteres med flere gange undervejs i processen 
som kompetente eksperter, der kan udtale sig 
om, hvad der virker, og hvad der ikke dur. 
 Peter Seligmann taler om, at der hele tiden 
skal være et sted, hvor han udfordrer sig selv 
radikalt. Et sted, hvor han er på udebane. Han 
pointerer, at han ikke er interesseret i at holde 
faggrænser skarpt adskilt. Fordi den åbne, ufag-
delte facon er vejen til at nå uforudsigelige ste-
der hen. Og fordi "det er meget sjovere. Hvis vi 
får behov for at tage kasketter på, så gør vi det". 
 Som direktør for det lille teater søger han 
kompromisløse folk, fordi han "hader det lunk-
ne – det der erhvervsteater. Jeg prøver at bi-
beholde en gammel ikke-teatertanke-gang. Jeg 
tænker tit på den måde, vi engang fandt ud af 
at karakterisere forskellen på os og de andre, 
dem på de store institutioner: "Vi betragter 
teater som et medie. De etablerede betragter 
det som et erhverv". Jeg vil have, at det, det 
skal handle om, det er det, vi vil. Jeg gider ikke, 
at det er noget, man gør for at tjene penge". 
 Det visuelle er også ofte afsættet for Lim-
fjordsteatret, fortæller teatrets kunstneriske 
leder, Gitta Malling: "Vi starter ofte med en 
visuel idé, der via workshops og udviklende 
inspiration for hele produktionsholdet skal 
munde ud i en forestilling." 
 Hun nævner, at den måde, hvorpå teatret 
udvikler og forfiner forestillingerne, er ved at 
arbejde med "konsulenter og med andre kunst-
nere og kollegaer, der kender til teatrets form 

og udtryk, samt selvfølgelig målgruppen". 
 Og betoner betydningen af at komme in-
spireret fra start via et godt forarbejde: "Vi 
ønsker at skabe et inspirerende grundlag for 
hele holdet bag en produktion. Det kan være 
at se udstillinger, forestillinger eller at lave 
workshops, der kan være med til at udvikle 
nye tanker. Gerne workshops fra en helt anden 
kunstart, der tager afsæt i den ide, der ligger 
som grundlag for forestillingen." 
 Theatret Thalias Tjenere, som også skaber 
forestillinger i en kollektiv arbejdsproces og 
arbejder 'devised' i forhold til en grov 'story-
board', har ifølge teatrets ene leder Stephan 
Vernier som guideline for udvikling af deres 
masketeater: "at afprøve noget nyt og udfor-
drende i hver ny forestilling. At undgå forudsi-
gelighed og at udforske, hvilke lektioner der kan 
føres videre fra projekt til projekt". Og på visi-
onstavlen har teatret en drøm om mulighed for 
kontinuerlig fælles træning og leg, også uden 
for produktionsperioden, samt et ønske om ud-
veksling med andre masketeatre, både europæi-
ske og oversøiske børne- og voksenteatre.   
 At give sig tid til at perfektionere og forfine 
udtrykket, at arbejde tæt sammen med dyg-
tige og dristige folk og at søge inspiration hos 
unikke udenlandske kunstnere ikke kun inden 
for teater og dans, er altafgørende i Teater Rio 
Roses kunstnerisk skabende arbejde. 
 Teatrets leder, Tove Bornhøft, beskriver 
arbejdet således: "Det starter med en idé, en  
gruppe mennesker, der har lyst til at arbejde 
sammen. Vi kaster os ud i eksperimenter 
omkring temaet. Billedkunst, film, litteratur, 
avisartikler, politik, musik, danse- og teater-
stykker, psykologi og vores egne liv giver os 
inspiration. Det er vigtigt at have god tid til 
processen, derfor har vi så lange produktions-
tider. Jeg optager alle improvisationer og væl-
ger det bedste ud fra dem. Lægger koreografier 
og teksten fast. Hele stykket og scenografien 
bliver først skabt undervejs i processen. Det 
kan sammenlignes med en skulptør, der først 
til sidst ved, hvilken skulptur der er inde i den 
sten, han hugger i. En kollektiv søgen fra alle 
medvirkende. Et meget personligt arbejde, der 
kræver, at man tør være undervejs længe i fore-
stillingsprocessen, inden forestillingen viser 
sig for os."  
 Og visionen med arbejdet er: "At bevæge 
publikum i hjertet eller i hjernen. At gøre 
indtryk med virtuositet. At skabe debat og ef-
tertanke. At gøre sig umage. Og at forsøge at 
udvide teaterudtrykket og at være med til at 
nedbryde hierarkiet mellem moderne scene-
kunst for børn/unge og for voksne". 
 AbstraXteaters forestillinger starter ved 
skrivebordet. Ud fra nogle grundideer eller 
et tema, som Bo Stendell Larsen finder spæn-
dende, pendler en tekst frem og tilbage mellem 
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lyrik og dramatik. Måske 15 gange i processen. 
 Når han finder materialet bæredygtigt, kon-
takter han den eller de personer, som han ger-
ne vil arbejde sammen med. Og det må meget 
gerne være folk, som ud over at være dygtige 
skuespillere, som kan det håndværk, han søger, 
også "har et kunstnerisk go; er kunstnerisk 
eller dramatisk stærke". Folk, som Bo Stendell 
Larsen, fordi han har kunstnerisk tillid til 
deres evner, kan forholde sig til efter devisen: 
"Det lyder godt nok vildt mærkeligt, det, du 
siger der, men vi gør det, for jeg har brug for 
dine kunstneriske evner". 
 Bo Stendell Larsen har det afgørende ord, 
men de andre får også lov at bestemme i ska-
belsesprocesser, som han beskriver "er lidt 
mere som et rockband, hvor man spiller hvert 
sit instrument og kikker på hinanden bagefter 
og siger: "Det var sgu ikke så godt det her!" el-
ler "Den der! – den var god!"" 
 At gå på kunstmuseer og i øvrigt forsøge at 
holde sig orienteret i forhold til, hvad der rører 
sig på det kunstneriske felt, er Bo Stendell Lar-
sens bud på, hvordan han holder den kunstne-
riske damp oppe. Og det er ikke et spørgsmål 
om at falde for et billede og sige "det laver jeg", 
men snarere et spørgsmål om "at man får det 
ind i sit system". 
 Under selve produktionen må alle have en 
mening, men der skal være en, som skærer 
igennem og tager de endelige beslutninger, og 
det er mig, fortæller Katrine Karlsen, der som 
vision for sit kunstneriske arbejde i teatret 
Graense-Loes' regi har hele tiden at bryde med 
sine egne arbejdsmetoder, ikke at gro fast i 
bestemte udtryk og samtidig bevare kompro-
misløsheden i det, hun vil fortælle og måden 
hvorpå. 
 Indtil videre har såvel processer som resul-
tater også været meget forskellige. Supermøg-
prinsessens proces var en meget anarkistisk 
proces, hvor hun 'bare' kastede sig ud i at 
gøre noget, som hun så senere fik såvel iscene-
sætter Catherine Poher som dramaturg Jette 
Lund til at kikke på med henholdsvis form- og 
indholdsorienterede 'konsulentbriller'. Mens 
Fucking Alene, som byggede på to et halvt års 
forundersøgelser, en omfattende research og 
studier i, hvordan man kan arbejde med com-
puterteknologi, var et helt anderledes struktu-
reret og stramt forløb. 
 Samtidig har forestillingerne indholdsmæs-
sige sammenfald med deres ubønhørlige og 
kunstnerisk drejede fokus på tabuerede emner 
som kærlighedslængsel og ensomhed. Og pro-
cesmæssige ligheder, i og med at såvel Catheri-
ne Poher som Jette Lund har været konsulenter 
på begge forestillinger.  
 Akkurat det med at åbne for nye tilgange og 
nye mennesker i processen, og samtidig bevare 
og udvikle en kunstnerisk profil, er noget Tho-

mas Eisenhardt, som den kunstneriske leder 
af Åben Dans Productions, nævner i forhold 
til, hvordan man i en kollektiv arbejdsproces 
arbejder med at udvikle de scenekunstneriske 
udtryk kvalitativt: "På den ene side samler vi 
fra projekt til projekt grupper af mennesker, 
der sammen kan skabe udvikling, fornyelse og 
kvalitet, på den anden side sørger vi for, at der 
er tilpas mange i gruppen til at videreføre en 
slags konsensus – et unavngivent sprog – fra 
vores tidligere arbejde." 
 Herudover har såvel børn som det at arbejde 
med scenekunst for børn og unge åbnet for 
nye kunstneriske muligheder: "Børns umid-
delbarhed er en stor inspiration at arbejde 
med. Man kan mærke publikummet og mærke, 
at man giver dem noget. Er i direkte kommu-
nikation. Selv at få børn har også givet mig en 
(gen)fokusering på børnenes verden. Desuden 
synes jeg, at det at arbejde med børneteater 
åbner for kunstneriske muligheder, der er an-
derledes end i voksenteatret. Begreber som 
enkelhed, nærhed, poesi og banalitet på den 
gode måde."
 På Teater Refleksion bliver forestillingerne 
også til i en kollektiv arbejdsproces, hvor alle 
faggrupper er medskabende. 
 At søge at lære af sine erfaringer, hele tiden 
arbejde på at blive dygtigere teknisk set. At 
søge efter dygtigere og dygtigere kunstnere at 
arbejde sammen med. Og at udfordre sig selv 
gennem valg af nye instruktører og lærere. Det 
er nogle af de ord, som teatrets leder, Bjarne 
Sandborg, sætter på spørgsmålet om, hvordan 
teatret arbejder med at udvikle og forfine tea-
trets udtryk. Og som noget meget vigtigt næv-
ner han den uvurderlige betydning, det har for 
teatret at komme ud i verden og tale med og 
blive inspireret af de forestillinger, som andre 
landes kunstnere skaber. Uden de møder og 
oplevelser ville og vil Teater Refleksions fore-
stillinger ikke kunne se ud og være det, de er, 
pointerer han. 
 Gruppe 38's sceniske forestillingsmateriale 
udvikles ifølge Bodil Alling i et dramatisk la-
boratoriearbejde, hvor tekst, musik, skuespille-
rens arbejde og rummets udformning bliver til 
i et tæt samarbejde mellem de implicerede. Alle 
forestillingerne har deres eget udviklingsfor-
løb og skabes ud fra en målsætning om, at man 
aldrig må gentage sig selv, og at man ikke må 
nøjes med at gøre det, man er god til. 
 I afsættet, som altid er en fascination af 
noget eller en spinkel historie, er udfordringen 
at finde ud af: "Hvad er det, man kan fortælle, 
når historien er fortalt?". Intet må herudover 
ligge fast. Næste skridt er at invitere nogle 
usikkerheder ind i arbejdet. At sætte nogle 
forhindringer op i det rum, hvor så godt som 
intet i forvejen ligger fast. For der, i det 'kaos', 
at finde udtryk, som overrasker og er nye. At 
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skabe noget, ingen af de medvirkende anede, at 
de kunne lave, samtidig med at det skal være 
fuldstændigt indlysende for publikum, som 
gerne skal stå på udtrykkene (som rammer 
kropsligt /kinæstetisk og ikke i første omgang 
intellektuelt) og begive sig ind i det univers, 
hvor teatret forsøger at skabe betingelserne 
for, at spillere og publikum kan mødes det 
samme sted samtidigt – sammen.  
 Styrken ved devisingfremgangsmåden er 
ifølge Bodil Alling, at man ikke kan tilrette-
lægge og planlægge sig til, hvordan en forestil-
ling skal være: "Man bliver mødt af sine egne 
begrænsninger eller uvidenhed. Man er nødt til 
at finde en vej, der så måske aldrig nogensinde 
ville være fundet, hvis man kendte sin form 
eller sin metode eller sine midler. Man kommer 
ud nogle steder, hvor man ikke vidste, at man 
ville kunne få den tanke eller kunne finde den 
løsning". Metoden er ikke mere rigtig end an-
dre, men et spørgsmål om, hvor man udfordrer 
sig selv mest, pointerer hun, samtidig med at 
hun nævner, at det, hun tror, metoden kan, er 

at rykke proces og resultat væk fra det middel-
mådige: "at man aldrig nogen sinde stiller sig 
tilfreds med et hurtigt svar eller en tilsynela-
dende meget god idé. At man bliver ved med at 
angribe sin egen idé". 
 Udvikling kommer i stand ved "at knytte 
andre faggrupper til en produktion. Ved at gøre 
noget, vi ikke ved om på forhånd. Ved at blive 
ved og ved med at koge ind". Og visionen er 
"at vi kan blive ved med at finde på noget, som 
ikke er indlysende", og at teatret "får lov at 
blive ved længe endnu".

centrale	proceskarakteristika,		
betingelser	og	vilkår	

ligHEDEr	og	ForsKEllE	sKEMAtisK		
FrEMstillEt	
I Figur d nedenfor indrammes opsamlende det, 
teatrene fremhæver som vigtigt for udviklin-
gen af de scenekunstneriske udtryk, når man 
arbejder med henholdsvis instruktørteater og 
'devised'-teater.

INSTRUKTøRTEATER

At man som producent eller instruktør selv får lov til at 
sætte holdet.

At research og forarbejdet fra 
dramatikers og ledelses side er godt. 

At alle de involverede kunstnere 
Inddrages tidligst muligt i processen.

At der skabes et ejerskab omkring 
produktionen.

At bryde gamle rutiner og satse på noget anderledes og 
usikkert.

At der sker udskiftninger i den kunstneriske stab.
At der kommer nye folk til.
 

At man holder sig orienteret om udviklingen uden for tea-
tret. At man ser andres forestillinger.  

At betragte teater som et erhverv – og et medie.

At man lytter til og involverer børne- og ungdomspublikum-
met undervejs.

‘DEvISED'-TEATER 

At skuespilleren er medskaber, ikke er ‘et medie' for in-
struktørens ambitioner og ideer. At ideen og konceptet ikke 
kommer ‘udefra' eller ‘oppefra', men udvikles i en kollektiv 
og lydhør proces. 

En proces, hvor skuespilleren ikke kun er et værktøj, men 
en person, som tillægges tanke og har indflydelse på hele 
forestillingens udformning.

At forarbejdet er godt, og at hele holdet deltager i indle-
dende møder og workshops.

At afsætte og give sig god tid. 
Tid til “at koge ind" og tid til fordybelse.

At samarbejde med dristige, kompromisløse folk med et 
kunstnerisk go.

At bryde med egne arbejdsmetoder. 
At udfordre sig selv med noget helt nyt hver gang.

At udvikle sig kunstnerisk sammen – og også 
at arbejde med nye mennesker. At knytte nye faggrupper til.

At man samarbejder med andre kunstarter. At man har mu-
lighed for at søge inspiration hos udenlandske kunstnere.

At man kommer ud i verden og ser teater. 
At man møder andre landes kunstnere og kulturer.

At man aldrig er tvunget til at lave en ny forestilling, at man 
vil noget med det, man laver. 
At forestillingerne bliver til af lyst og indre nødvendighed. 

At betragte teater som et medie – et medie, man arbejder i 
og med på alle leder. 
Et meget personligt arbejde, som kræver et stort engage-
ment, som omfatter alt i hele forestillingen.  

At man lytter til og involverer børne- og ungdomspublikum-
met undervejs. 

Figur	D
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tilstedevær og en sårbarhed, som gør udtryk-
kene bedre. 
 Det gælder lige fra det krav, børnene stil-
ler om, at teatret går til historien "nedefra" 
med et forspil. Et forspil, hvor overenskom-
sten om, at det her vil vi sammen, skabes. Et 
forspil, som skaber en ydmyghed i forhold til 
den historie, som skal fortælles, og som giver 
publikum lyst til at være meddigtende, fordi 
publikum giver efter, og "når man giver efter, 
så åbner man op, og pludselig opdager man, 
at man er i stand til at danse frit. Man opda-
ger, at man kan digte med, man bliver aktiv 
som publikum, og man bliver høj af det. Man 
bliver modig af det, og man bliver stærk af at 
opdage, at man kan give efter.  
Og alt det med, at vi skal finde ud af at mødes, 
inden vi går i gang med vores historie, det har 
børnene tvunget os til. Det er en kommunika-
tionsform, som er oparbejdet sammen med 
børnene". 

rEsEArcHBAsErEt	scEnEKunst		
Vi har været ude at interviewe virkelighedens 
mennesker. Forestillingen bygger på en omfat-
tende research. På dagligdagens små hæn-
delser. På menneskeskæbner. På personlige 
fortællinger. På erfaringer fra det levende liv. 
På livet uden for teatrets mure. 
Virkelighedsteater. Dokumentarteater. Doku-
fiktion. Kært barn har mange navne. Alt efter 
de nærmere virkelighedsinddragende om-
stændigheder. Uanset hvad, er det levende livs 
tilstedeværelse et aspekt i, eller hele funda-
mentet for, en række aktuelle voksenteater-
forestillinger. 
 Teater af en sådan direkte, virkeligheds-
linket eller -involveret slags knyttes mar-
kedsføringsmæssigt sammen med aktualitet, 
relevans og autenticitet. Det er en teaterfrem-
gangsmåde, som med ord som intervention, 
kommunikation, udvikling og bemyndigelse 
refererer til teater som livslang uddannelse 
og læring. Der er tale om en bestræbelse på 
at bruge teater til at forbedre og udvikle folks 
personlige liv og skabe bedre samfund. Såvel 
de, der spiller, som publikum. Og medierne 
omtaler dette 'det levende livs tilstedevær i 
fiktionen' med (begrundet) stor interesse – og 
som noget nyt.
 Fakta er imidlertid – ligesom med devising 
– at den researchbaserede arbejdsproces har 
været praktiseret i rigtig mange år på feltet 
'professionel dansk scenekunst for børn og 
unge'. 
 Talrige børneteatre har som en selvfølge-
lighed i arbejdet med at skabe nærværende, 
aktuelt og relevant teater foretaget feltstudier. 
De har som noget helt naturligt opsøgt, talt 
med og læst om de personer og de tematikker, 
som deres stykker skulle handle om. 

BørnE-	og	ungDoMspuBliKuMMEt	Er		
VigtigE	MEDsKABErE	
Det, at teatrene inddrager børn og unge un-
dervejs, når de skaber forestillinger, er noget 
traditionsbestemt og helt unikt for området 
'professionel dansk scenekunst for børn og 
unge'. Det er et arbejde, området er berøm-
met for i udlandet. Et arbejde, af en betydning 
som fortjener ekstra opmærksomhed. 
 Teatrene arbejder med såkaldte test- eller 
prøvepublikummer, fordi de, tit på baggrund 
af årelang erfaring, har sandet den store be-
tydning, børnenes reaktioner og respons har 
for forestillingernes færdige resultat. Der er 
tale om en medvirken i forestillingernes tilbli-
velse og udformning, som er af en helt anden 
art, end de prøveforestillinger, eller general-
prøver, som voksenverdenen oftest benytter 
sig af for at afprøve, varme op til en premiere 
og måske bruger som rettesnor for at ændre 
lidt 'hist og pist' i forestillingen.
 Børneteatrene bruger prøvepublikummet til 
at finde ud af, hvilke aldersgrænser forestil-
lingen skal have. Til at mærke, hvad der virker 
og ikke virker. Til at kaste lys på og forstå 
forestillingen. Til at forme og omforme mate-
rialet. Til på alle tænkelige måder at afstem-
me forestillingens form- og indholdsmæssige 
valg og betoninger. 
 At bruge prøvepublikum er en altafgørende 
essentiel brik til at kvalificere og kvalitets-
optimere forestillingerne, siger rigtig mange 
teatre. Mens enkelte grupper fortæller, at de 
slet ikke bruger prøvepublikum, fordi de ikke 
er opdraget til det via deres teateruddannelse, 
og/eller fordi de mener, at forestillingen må 
stå sin prøve til premieren.  
 Peter Seligmann fra Teater 2 Tusind, der 
altid bruger prøvepublikum, fortæller: "Prø-
vepublikum holder én i form. Man får en eller 
anden fornemmelse af, om der er noget, der 
fænger. Vi taler med dem bagefter, men det 
er mest det, man registrerer undervejs, og de 
snakker, som vi medvirkende har sammen 
bagefter, som giver noget. Jeg bruger altid 
prøvepublikum, og jeg gør det lige så tidligt, 
som jeg kan få folk med på det (de andre med-
virkende, red.). For det (prøveforestillingerne, 
red.) er for vores skyld. Ikke for publikums. 
Jeg har også nogle gange nogle prøvepubli-
kummer, som følger processen. Som kommer 
uge for uge, og som vi gør til og betragter som 
en slags eksperter. Jeg tror også, at det er det, 
der afspejles i den færdige forestilling, at vi 
tager dem alvorligt." 
 Og for Teater Møllen er prøver med bør-
nene, ifølge Gitte Kath, et altafgørende og vig-
tigt redskab, fordi børnenes umiddelbare og 
ærlige reaktioner – det, at man ikke kan være 
sammen med dem uden at se dem og uden at 
forholde sig til dem, giver forestillingerne et 
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Og at bringe virkelighedens aktører med ind 
på scenen er også en streng, nogle grupper 
spiller på. Kikker vi bare et par år tilbage, 
satte Corona La Balance fire af virkelighedens 
aktører direkte på scenen i Aeneas, som blev 
co-produceret med Betty Nansen Teatret. I en 
helhed, hvor også fem professionelle skue-
spillere og 15 unge statister indgik, fortalte 
fire 'almindelige' mennesker deres barske og 
modgangsfyldte selvbiografiske fortællinger. 
Og et kik i Den Røde Brochure 2008-2009 for-
tæller, at to aktører, C:NTACt Fonden (som har 
til huse på Betty Nansen Teatret) og Opgang 2 
Turnéteater, begge udbyder forestillinger, hvor 
unge står på scenen og spiller teater med ud-
gangspunkt i deres eget liv. 

uDForDrEnDE	KollEgiAlE	sAMArBEJDEr	
og	gEnsiDig	KritiK	
Med hensyn til personkonstellationer og 
mulighederne for at sammensætte hold har 
området tradition for at være gode til at finde 
sammen. 
 Mange teatre har oparbejdet nogle relatio-
ner, som gør, at man arbejder produktions-
mæssigt sammen, fordi man på baggrund af 
ens eller forskelligartet afsæt udfordres af det 
samme. 
 I takt med, at gruppeteatrene opløste deres 
kollektive struktur og holdt op med at eksi-
stere som faste ensembler, er praksis gået i 
retning af, at man arbejder mere på kryds og 
tværs på hinandens teatre. 
 På området er herudover en tradition for 
kollegial sparring og kritik. At man efter pre-
mieren diskuterer hinandens forestillinger. 
 Helt tilbage til 1980'erne blev dette sat 
i system i BørneTeaterSammenslutningens 
(BTS's) regi via udformningen af et sæt kvali-
tetskriterier eller det, man siden har kaldt 7-
punkts-programmet42. Praksis var, at man på 
festivalerne så og 'systematisk' debatterede 
hinandens forestillinger for ad dialogisk og 
diskuterende vej at arbejde på, at kvaliteten 
på hele området blev højnet. 
 Som en udløber af dette arbejde blev BTS's 
kvalitetsudvalg nedsat i 1985. BTS-teatre kun-
ne, når en forestilling havde haft premiere, 
tilkalde kvalitetsudvalget og få råd og vejled-
ning. Lige som medlemsteatre kunne få udval-
get til at forholde sig til et helt repertoire og 
til teatrets tanker i forhold til fremtiden. 
 I foråret 2008 nedlagde BTS's bestyrelse 
kvalitetsudvalget, fordi det ikke rigtig bliver 
brugt længere, og for at markere, at man i BTS 
ønsker at gå nye veje i kvalitetsudviklingsar-
bejdet.  
 Nok en type kollegialt samarbejde er det, 
hvor et teater umiddelbart før premieren in-
viterer en eller nogle kollegaer ind at se og 
kommentere forestillingen. Hvor et teater, som 

en slags parallel til prøvepublikummet, søger 
respons og gode råd fra nogle, teatret har til-
lid til kan kaste et kvalificeret blik på forestil-
lingen. 
 Ikke alle teatre gør det. Nogle vælger be-
vidst at invitere andre kyndige end områdets 
teatre ind. Mens nogle teatre gør begge dele, 
men måske ikke til hver ny produktion. 

lyst	til	At	nEDBryDE	FAggrænsEr	og	
MiKsE	KunstArtEr
Nok et kendetegn ved arbejdet med at skabe 
forestillinger i miljøet er lysten til at mikse 
og eksperimentere med og nedbryde fag-
grænser og skel mellem kunstarter og andre 
discipliner i øvrigt. Mellem dans, skuespil og 
sang. Mellem sanselighed og teknologi. Mel-
lem finkulturel klassisk musik og en moderne 
fragmenteret sceneoptræden af tragikomisk 
tilsnit. Mellem abstrakt malerkunst og kon-
krete ord. Mellem gadebilledets geografi og 
scenekunstens kommunikationsmuligheder. 
Osv., osv.  

Et	lAngt	tiDsstræK
Tidens betydning er også et særtræk. Tid er 
en indbygget nødvendighed for, at forestil-
lingerne kan blive til, som de gør: over en 
forholdsvis lang periode og i en proces med 
produktionspauser undervejs. 
 Styrken ved det lange og 'hullede' tidsstræk 
er de ideer og de omtanker, som genereres i 
de 'produktionspassive' perioder. Samt den 
intensitet, der ligger i selve det afsluttende 
komprimerede fælles skabelsesforløb.  
 Tidsmæssigt bliver "hullerne" presset af 
salgskrav, økonomiske stramninger, mere ad-
ministration og andet. Mange udtrykker ønske 
om mere tid til fordybelse og research. 
 Manglen på tid ligger også på et andet 
plan. I en manglende tid til at have længere 
perioder, hvor det hold, som skaber forestil-
lingen, har mulighed for at arbejde sammen 
på gulvet. 
 At det er vanskeligt at skabe plads til disse 
forløb, skyldes både mangel på økonomi,  den 
freelancestrukturelle måde, hvorpå teatrene 
arbejder, og det fysisk logistiske faktum, at 
mange teatre ikke har et sted at øve. Mere om 
det i de kommende kapitler.

uVurDErligE	sAMArBEJDEr	og	inspirA-
tion	FrA	uDlAnDEt	
Mødet med og inspirationen fra udenlandske 
kunstnere og kulturer er også alfa og omega 
for mange grupper. Det er en frugtbar og for 
nogle nødvendig basis for de forestillinger, de 
skaber, og en central faktor for fortsat udvik-
ling og fornyelse. 
 Man kan tale om to typer af møder: Direkte 
produktionsmæssige samarbejder og møder 

[42] Jf. Bilag 2: BørneTeater-
Sammenslutningens 7-punkts-
program.  
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via samtaler, erfaringsudveksling og forestil-
lingsbesøg. 

Direkte produktionsmæssige samarbejder
Lotte Faarup, fra ledertrioen i Corona La Ba-
lance, fortæller for eksempel, at det har været 
af stor kunstnerisk innovativ betydning, at 
de som statsensemble har haft mulighed for 
at arbejde sammen med de to internationalt 
anerkendte dansere og performere Michele 
Abbondanza og Antonella Bertoni fra det ita-
lienske Compagnia Abbondanza Bertoni. Og 
centralt, at der var plads til, at det kunne ske i 
en tretrinsmodel43. 
 På Gruppe 38 nævner Bodil Alling, hvor 
besværligt, men også kunstnerisk givende det 
er at arbejde sammen med udenlandske fag-
folk, som tænker og arbejder helt anderledes, 
end de selv gør på teatret. Da Catherine Poher 
og de to franske installations-kunstnere Phil-
lippe LeFêbvre og Paolo Cardona var med i 
produktionen af Du må være en engel, Hans 
Christian, var det for eksempel meget befor-
drende for den kunstneriske proces og resul-
tatet, at teatret (i det her tilfælde Bodil Alling 
og Joakim Eggert) og de tre franskmænd kon-
stant blev gensidigt udfordret af hinandens 
meget forskellige insisteren på noget forskel-
ligt. Når det sker i en 'devising'-proces "kan 
den enkelte ikke selv bestemme, hvad man vil 
have ud af det. Derfor bliver man nødt til at 
komme vidt omkring og finde frem til, ikke et 
kompromis, men hvordan man står oven på 
hinandens ting eller måder at tænke på," for-
klarer Bodil Alling.  

Samtaler, erfaringsudveksling og forestil-
lingsbesøg 
Det er også af stor betydning, at professionel-
le danske børne- og ungdomsteatre kommer 
ud i verden og ser andre landes scenekunst 
for børn og unge, at de samtaler med kunst-
nerne her, og at de får indblik i, hvordan de 
arbejder, og at de i det hele taget er del af en 
kulturudveksling på tværs af landegrænser og 
kulturforskelle. 
 Værdien af, at udenlandske scenekunst-
grupper, som arbejder med udtryk for børn 
og unge, kommer til Danmark for at spille og 
erfaringsudveksle, er en anden tilsvarende 
betydningsfuld sammenkomst.  
 Og endelig behøver det ikke partout være 
udenlandsk scenekunst for børn og unge, 
som de danske børneteatre bliver inspireret 
af eller samarbejder med. Det kan også være 
grupper og kunstnere, som skaber udtryk for 
voksne. Kriteriet er, at der er faglig udfordring 
og kunstnerisk professionalitet og kvalitet til 
stede. 
  Den inspiration og de netværk, som skabes 
på disse måder, er af uvurderlig betydning. 

Uanset om det er de danske børneteatre, som 
kommer ud, eller det er udenlandske kunst-
nere og forestillinger, som kommer til Dan-
mark. Møderne 'går i blodet på' selve forestil-
lingerne. De danske børne- og ungdomsteatre 
kommer til at reflektere over, hvad det er, de 
gør og vil med deres forestilling. Måske bevir-
ker mødet med udlandet, at noget i eller ved 
forestillingen forandres helt konkret. Måske 
lagrer mødet sig som en inspiration, som får 
afsmittende virkning på den næste forestil-
ling, teatret skaber, eller på de kunstnere, 
teatret vælger at have med i de(n) følgende 
produktion(er). 
 Bjarne Sandborg fra Teater Refleksion be-
toner som allerede nævnt, at det er essentielt 
for teatret at møde udenlandske kunstnere. 
Tove Bornhøft fra Rio Rose fremhæver den 
store betydning, det har haft og har at komme 
ud i verden og følge det skabende arbejde hos 
internationale kunstnere som fx Pina Bausch, 
Sasha Waltz med flere. Og Maja Skovhus Rehøj 
og Anna Panduro fra Frøken Fracasos Kom-
pagni fortæller om det store udbytte, de fik ud 
af at komme til Rusland og arbejde sammen 
med to russiske klovne.
 Der kan skrives alenlange lister om frugt-
barheden og værdien af såvel de direkte 
produktionsmæssige samarbejder som det at 
mødes og udveksle forestillinger og erfaringer. 
Her er kun vendt en snip af en kilometerlang 
beretning, og behovet er langt større end der 
pt. er mulighed for at realisere. 

ForEstillingsrElAtErEDE	ArBEJDEr	
Endnu en influerende brik på arbejdet med at 
skabe forestillinger er de erfaringer og kom-
petencer, som teaterproducerende kunstnere 
får i kraft af de andre arbejder, de har. 
 Langt de fleste teatre har ikke økonomi til 
at fuldtidsbeskæftige de skabende og udøven-
de kunstnere året rundt. Folk er typisk ansat 
i kortere perioder, når de producerer en fore-
stilling, og siden, når de er ude at spille den. I 
de mellemliggende perioder søger og arbejder 
de andre steder. På andre teatre eller andre 
steder. 
 Nogle typer af arbejde ligger umiddelbart 
tættere på det scenekunstneriske arbejde end 
andre. Nogle erfaringer kan mere nærliggende 
overføres til teatrets skabende verden. Men 
også jobs af en umiddelbart mere perifer ka-
rakter kan have en positiv afsmittende effekt. 
Til illustration af dette er her nogle eksem-
pler:  
 Scenekunstnerne kan skabe eller indgå i 
events og værker af forestillingsmæssig ka-
rakter. Som to eksempler af mange kan næv-
nes: 
 Performeren Tina Andersen er med i per-
formancegruppen 5fatal. I 2008/09 er hun 

[43] Først var produktions-
holdet bag den forestilling, 
som de to italienske kunstnere 
skulle være konsulenter på, 
på studietur til Torino, hvor 
de fulgte kompagniets arbejde 
og så kompagniets forestilling 
Polis. 
   Nogle måneder senere 
deltog holdet sammen med en 
række andre scenekunstnere i 
Danmark (fra såvel børnetea-
terverdenen som ‘udefra' – fra 
den klassiske ballet, Cantabile 
2 og Statens Teaterskole) i en 
danseworkshop, som de to 
italienere stod for i Corona La 
Balance's laboratorievirksom-
hedsregi. En workshop, hvor 
der blev arbejdet på gulvet 
med den særlige fysiske og 
stiliserede måde, hvorpå kom-
pagniet kombinerer det talte 
ord, den dramatiske handling 
og skuespillerens karakterar-
bejde med dansens abstrakte 
og kropsligt sanselige udtryk. 
Og til slut satte Michele Ab-
bondanza og Antonella Bertoni 
så deres præg og fingeraftryk 
på Vejen til min far, fordi de 
i 14 dage var konsulenter på 
forestillingen.  
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med som performer i Teater Refleksions MAK-
VÆRK. Og herudover arbejder hun for eksem-
pel i soloforestillingen T:I:N:A (som er møntet 
på og spiller for folk i erhvervslivet) i kryds-
feltet mellem kultur og erhverv. 
 I et meget enkelt forestillingskoncept læg-
ger hun ud med at give sig ud for at være en 
økonom, som er hyret til at holde et foredrag. 
I erhvervslivstermer taler hun om det globale 
marked og relanceringen af det økonomiske 
begreb TINA, (There Is No Alternative), som 
dækker over et tankesæt, som siger, at der 
absolut ingen alternativer er til globalise-
ring, liberalisering og teknologi. Men grad-
vis transformeres et foredrag om profit og 
cost-benefit-strategier over i en mere og mere 
fysisk performance. Hoved bliver til krop, og 
fokus flytter fra en lukket svarfikseret økono-
misk værditænkning begået af ord over i et 
åbent, abstrakt og markant fysisk dansende 
udtryk, som sætter spørgsmålstegn ved sand-
hed, autoritet og virkelighed. 
 I processens research ind i markedsøkono-
miens tankebaner, og i opførelsens møde med 
et erhvervsliv, som ikke får det foredrag, de 
have regnet med, udfordres såvel kunst som 
erhvervsliv på tanker som: Hvad kan vi lære 
af hinanden? Hvor går grænsen? Og hvordan 
skabes en gensidig respekt for de to verdeners 
forskelligheder? Og Katrine Karlsen fra Gra-
ense-Loes var i 2005 med i det undersøgende 
teater-laboratoriums street art-projekt Pas-
singByTheatre, hvor forbipasserende stødte 
på små teaterglimt, som inddrog byens arki-
tektur og gadeliv i et udtryk, der arbejdede i 
grænselandet mellem billedkunst og teater. I 
2005 skabte hun kostumerne og video-instal-
lationen til performanceteatret Cantabile 2' 
s levende teaterinstallation Glasstykket af 
Nullo Facchini. Og i 2006 stod hun bag Hvin!, 
en teatralisering af det offentlige rum, hvor 
2.000 langbenede, lyserøde edderkopper blev 
sluppet løs i Århus. 
 Scenekunstneren kan bruge sine scene-
kunstneriske kompetencer i det private er-
hvervsliv eller inden for den offentlige sektor. 
 Et eksempel:
 Dirk Backers fra Teater Patrasket har for 
eksempel i ArtLab-kursus-regi arbejdet med 
personale fra et psykiatrisk hospital. I det, han 
beskriver som "en til en"-kommunikations-
øvelser, blev han, ved at opleve, hvordan fx en 
sygeplejerske, der har haft traumatiserende 
oplevelser, pludselig kunne sætte grænser igen, 
opmærksom på: "at teatret har nogle kommu-
nikationsredskaber, som virkelig kan bruges". 
Arbejdet har trukket ham væk fra "et kunst-
nerisk elfenbenstårn, som det kan være svært 
at nedbryde", og været med til at nedbryde et 
forbehold over for erhvervslivet som lig med 
"nogle slipsedrenge, der, uden at være lydhøre 

over for kunstens præmisser, har brug for nog-
le pauseklovne, der kommer ud og giver lidt af 
deres kreative arbejdsformer fra sig". 
 Og et helt teater kan i sit virke og i den 
profil, det ønsker at tegne og have ud over 
at producere og spille forestillinger, vægte 
at igangsætte eller være med i andre typer 
aktiviteter. Projekterne kan have samme fore-
stillingsvisende karakter som teater-forestil-
lingerne. Der kan være tale om samarbejds-
projekter med andre kunstinstitu-tioner, eller 
med virksomheder uden for det kulturelle felt. 
 Til illustration af dette er her nogle eksem-
pler:
 Odsherred Teater er gået sammen med 
XTRA FOKUS (et udviklingsprojekt under 
Sundhedsstyrelsen, hvis formål det er at fore-
bygge udviklingen af overvægt hos børn og 
unge og støtte dem i at få en sundere livsstil) 
og har skabt et teaterkursus ved navn FEDT 
teater for kommunens børn og unge i alders-
gruppen 6.-10. klasse. 
 Kurset, som både rummer to semestre med 
ugentlige teatertimer på Odsherred Teater, 
lejrskoleophold og afsluttende visning, har, ud 
over egen succes, skabt synlighed i medier og 
blandt lokalbefolkningen omkring Odsherred 
Teater. Det samme gælder den forestilling Gå 
gennem bjerget om depressionens anatomi, 
som teatret på baggrund af interview med 
mennesker, som har været berørt af depres-
sion, enten selv eller som pårørende, lavede i 
samarbejde med PsykiatriFonden.
 Carte Blanche har siden teatret startede 
i 2000 arbejdet sammen med en lang række 
forskellige kunst-, kultur-, uddannelses- og 
børneinstitutioner omkring aktiviteter og op-
levelser målrettet børn og unge. 
 Sammen med billedskolen i Viborg har tea-
trets kunstneriske leder, Sara Topsøe-Jensen, 
skabt ruminstallationer i kældre og andre ste-
der. Hun har lavet projekter og deltaget i kultur-
workshops sammen med byens kunstskoler, fx 
Animationsskolen. Hun har som del af et stort 
museumsprojekt under KulturPrinsen, Udvik-
lingscenter for kultur med børn og unge sat sit 
kunstneriske præg på udstillingsforestillinger 
på såvel Skive Kunstmuseum (Velkommen til 
Nactalius), Viborg Stiftsmuseum (I begyndelsen 
var der mørke) og Skovgaard Museet. 
 Hun har sammen med de ældste elever på 
Dramaskolen i Viborg skabt en sensorisk la-
byrintforestilling. Sammen med Thomas Kruse 
fra Peter Sabroe Seminariet i Århus har hun 
sat projektet Den levende Fortællings Rum i 
gang i Børnehaven Prinsen i Viborg – et pro-
jekt, hvor de ældste børnehavebørns fortæl-
linger iscenesættes i et rum i børnehaven, som 
de to kunstnere har animeret inspireret af de 
tingfinderture og fortælleforløb, de har haft 
sammen med børnene. 

[44] Se udviklingsaftalen mel-
lem Kulturministeriet og Kul-
turregion Østjysk Vækstbånd 
på www.kulturprinsen.dk)
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Og på tapetet står nok et stort tværfagligt 
samarbejdsprojekt Vandet mellem KulturPrin-
sen, fire kunstmuseer og to egnsteatre (Carte 
Blanche og Randers EgnsTeater), hvor Sara 
Topsøe-Jensen efter planen skal arbejde sam-
men med Horsens Kunstmuseum og Silkeborg 
Museum44. 
 På Egnsteater Masken og Teater Vestvol-
den fortæller lederne samstemmende, at det 
at lave lokalspil har en positiv afsmitning på 
forestillingerne, og at det åbner nye veje til 
forståelse og goodwill i de kommuner, hvor 
teatre holder til. Og de suppleres af Tine Eiby, 
som nævner, at de på Randers EgnsTeater i 
sæson 2007 har prøvet sig selv af inden for 
to nye genrer: "en cabaret for voksne og en 
totalteaterforestilling med 10 professionelle 
skuespillere, 20 amatører, et kor og med im-
provisation som delelement i en ellers nyskre-
vet dramatisk tekst".

paradokser	og	udfordringer	

HVorDAn	KoMMEr	MAn	En	pArADoKsAl	
procEs-usynligHED	til	liVs?
Det er paradoksalt, at de unikke og så langt 
udviklede skabende processer, som finder 
sted på feltet 'professionel dansk scenekunst 
for børn og unge' er så undereksponerede og 
ukendte for omverdenen. Og dobbelt paradok-
salt, at det nu er teatre inden for voksentea-
terverdenen, som lige er begyndt at 'devise', 
som får opmærksomhed og 'credit' for at 
skabe forestillinger efter en metode, som de 
professionelle dansk børne- og ungdomsteatre 
er meget mere erfarne i. 
 Ud over det, at de professionelle børne- og 
ungdomsteatre ikke har haft tanke på og res-
sourcer til at 'brande' sig som fortrop i at 
praktisere "metoden", er områdets stadig lave 
status en medvirkende årsag. 
 Udfordringen består i at finde tid, rum, 
økonomi og ressourcer til at skabe synlighed 
omkring den værdifulde indsigt og viden, som 
er til stede i miljøet. Og til at skabe grobund 
for, at processerne fortsat kan udvikle sig og 
forfines. 

VærDiFulDE	ForsKningsprocEssEr,	soM	
KræVEr	tiD	og	ro	
De skabende processer på området kan med 
god grund sammenlignes med eller kaldes 
forskningsprocesser. Teatrene, navnlig de, som 
arbejder med devising, går ind i et undersø-
gende laboratoriearbejde hver gang, de skaber 
nye forestillinger. De går ind i nogle rum, hvor 
de er nødt til at opfinde og skabe i disse ords 
reneste betydninger. 
 Og at gå på opdagelse i det ukendte og 
skulle undersøge og skabe nyt materiale kræ-
ver ro og tid. 

Muligheden for overhovedet at kunne indgå 
i sådanne ro- og tidskrævende processer for-
styrres og forhindres for tiden af stramnin-
ger i dagpengesystemet. De øgede krav til de 
deltids- og midlertidigt ledige kunstnere om 
ugentligt at skulle søge mange fuldtidsstillin-
ger og det, at de anvises kortvarige jobs uden 
for og under deres kompetencefelter, tapper 
kræfter og gør det vanskeligere eller umuligt 
for den enkelte freelance-arbejdende scene-
kunstner at kunne sige ja til en produktion. 
Ligesom det gør det besværligere for teatrene 
at planlægge og vide sig sikre på, hvem de kan 
disponere over i den lange tidsopdelte pro-
duktionsperiode og i de efterfølgende på for-
hånd ikke fastlagte og usikre spilleperioder. 

FirE	nøDVEnDigHEDEr:	KunstnErisK		
tAlEnt,	lyst,	MoD	og	sAMArBEJDsEVnEr	
Er man først indenfor og med på et produkti-
onshold, går øvelsen ud på at ville, kunne og 
turde sætte sig selv på spil i en krævende kol-
lektiv kunstnerisk proces, hvor man selv skal 
have kunstnerisk talent og desuden besidde 
de vigtige sociale kompetencer at være i stand 
til at lytte til og samarbejde med de andre på 
holdet.  
 Man skal have næse for, hvad der kunstne-
risk og kommunikativt set har værdi. Og man 
skal være i stand til at byde ind med noget i 
de idéudviklende og kreativt skabende forløb. 
 Men opfindelser kan ikke tvinges eller for-
ceres igennem. Det tager tid at få ting til at 
vokse frem og udvikle sig. Det kræver mod, 
vilje og lyst til at stå det usikre igennem. Man 
skal kunne og ville være i det "ikke at vide, 
hvad der er inden i den sten, man hugger", 
som Tove Bornhøft fra Teater Rio Rose udryk-
ker det. Holdet skal bestå af stærke personlig-
heder med kunstnerisk tæft. Af folk med rigtig 
gode evner til at kunne lytte og samarbejde. 
Af folk, som har lyst til og anlæg for at turde 
være i kaos, og som samtidig har talent for 
at strukturere og samle de forskellige bud på 
forestillingsmateriale til en færdig forestil-
lingshelhed. 
 Hvordan skabes så disse hold? I miljøet er 
man, som tidligere nævnt, gode til at finde 
sammen med folk, man er kunstnerisk på bøl-
gelængde med, og som man udfordres af.
Udfordringen består i ikke at gå i stå sammen. 
I til stadighed at udfordre sig selv og hinan-
den. Og i at give plads til, at andre og nye folk 
kan komme til. 
 Endeligt, og nok så vigtigt, er det at gøre 
sig klart, at kunstnerisk talent ikke er noget, 
man kan trække i en automat eller for den 
sags skyld uddanne sig til. Håndværksmæs-
sigt kan man udvikle sine færdigheder gen-
nem uddannelse og kurser og ad den vej styr-
ke sit talent. Men er der kun lidt, eller intet, 
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kunstnerisk talent at bygge på, kan der kun 
komme lidt eller ingen kunst ud af det. 

At	BAnE	VEJEn	For	nyE	
Vigtigheden af at knytte nye mennesker og nye 
faggrupper til en teaterproduktion er også en 
måde, hvorpå et teater kan skabe fornyelse og 
videregive de erfaringer, man har høstet. Ud-
fordringen består i at skabe åbningen, hold-
ningsmæssigt og helt praktisk. 
 At teatret selv har øje for, om det er en god 
idé, og dernæst gør noget aktivt for at til-
trække og finde dygtige og gode nye folk. Og 
at der fra omverdenens side kommer fokus på 
og sker et holdningsmæssigt skift i forhold til 
at skabe og spille professionel scenekunst for 
børn og unge. 
 Hvor det at beskæftige sig med børne- og 
ungdomsteater i mange år blev betragtet som 
en falliterklæring eller noget uddannede skue-
spillere, instruktører og andre faggrupper kun 
gjorde for at bruge det som springbræt til job 
i voksenteaterverdenen, er der i dag ikke den 
samme lavstatus forbundet med at arbejde på 
feltet, og en del ser en faglig udfordring i at 
producere til og spille med i forestillinger for 
børn og unge. Både scenekunstnere uddannet 
på de tre danske statsanerkendte teaterskoler 
og scenekunstnere uddannet på alternative 
scenekunstskoler i Danmark og i udlandet.  
 Det handler derfor om at skabe rammer og 
betingelser for, at de nye, som gerne vil ind i 
miljøet, får lyst til det og reelt har mulighed 
for det. 
 Indefra set handler det om, at teatrene skal 
have antennerne ude og selv aktivt holde øje 
med, hvilke nye spillere, instruktører, sceno-
grafer m.v. der er. At teatrene holder sig ajour 
med, hvem der går på forskellige scenekunst-
neriske uddannelser, både de stats-anerkend-
te og de alternative. At de ser skuespillersko-
lernes afgangsforestillinger. At de inviterer 
elever og scenekunstnere udefra med på de 
workshops og laboratorier, de som enkelttea-
tre og som branche afholder. At de går i seriøs 
dialog med de skuespillerelever, som de har 
inviteret indenfor i den uge Teater for børn og 
unge-festivalen finder sted, osv., osv. 
 Udefra set handler det om at se på, ad hvil-
ke veje potentielle kunstneriske kræfter møder 
børneteaterverdenen. Og hvor forhindringerne 
og manglerne er. Både når vi taler om ikke 
færdiguddannede og færdiguddannede skue-
spillere og andre.  
 På de statsanerkendte teaterskoler deltager 
eleverne obligatorisk på Teater for børn og 
unge-festivalen. De er i hele ugen tilknyttet et 
værtsteater. Men i forhold til at kunne vælge 
at lægge deres praktikforløb på et teater, som 
producerer scenekunst for børn og unge, eksi-
sterer der en paradoksalitet. Skolernes meget 

stramme skemaplaner kolliderer helt enkelt 
med de opsøgende og turnerende børneteatres 
tidsopdelte produktionsstruktur og den efter-
følgende ikke på forhånd fastlagte spilleplan. 
Eleverne vil ikke kunne indpasse et praktikfor-
løb her, fordi det vil komme i karambolage med 
mødepligtige forløb i andre discipliner og fag 
i deres undervisningsforløb. Og der eksisterer 
ikke pt. i Danmark nogen scenekunstuddan-
nelser, som uddanner scenekunstnere til at 
arbejde i den type ikke fagopdelte devised-pro-
cesser, som scenekunst for børn og unge typisk 
er. Men visionerne er der. Herom senere.  
 For dem, som er færdiguddannet handler 
det om at undersøge og gøre op med egne for-
domme og uvidenhed over for feltet 'professi-
onel dansk scenekunst for børn og unge'. Man 
må gøre sig klart, hvilke kompetencer man 
har at tilbyde, og hvor ens mangler eventuelt 
er. Og endelig kan stramme arbejdsmarkeds-
regler gøre det vanskeligt at vende blikket på 
så korte, periodeopdelte og usikre ansættel-
sesperioder. 

At	sKABE	ruM	til	og	MuligHED	For		
intErnAtionAlE	MøDEr	
Inspiration fra udenlandske kunstnere er 
også alfa og omega for at udvikle og forny 
forestillingerne på feltet 'professionel dansk 
scenekunst for børn og unge'. Udfordringen 
består af mange ting og kan betragtes på flere 
niveauer. 
 På et felt, som fattes økonomiske ressour-
cer, er det nødvendigt at skabe en forståelse 
hos de bevilgende myndigheder for det vær-
difulde i, at de danske børneteaterfolk møder 
udenlandske kunstnere: at de ser hinandens 
forestillinger, udveksler erfaringer, følger hin-
andens produktioner. Deltager i workshops 
sammen. Og også gerne indgår i mere direkte 
produktionsmæssige samarbejder. 'Profes-
sionel dansk scenekunst for børn og unge' 
bliver kvalificeret kunstnerisk af disse møder. 
Der skal derfor være økonomisk mulighed for 
og plads i teatrenes kalender til, at disse mø-
der kan finde sted. At danske børneteatre har 
tid og råd til at tage ud i verden med deres 
forestillinger og knowhow. At de der også har 
mulighed for og tid til at se internationale 
forestillinger og "networke". Og at området og 
teatrene har ressourcer til at invitere uden-
landske gæstespil og kunstnere til Danmark.

 
at undgå, at børnene bliver glemt i 
den kunstneriske søgen 
Hvis ikke børn inddrages undervejs i proces-
sen som testpublikum, kan man ikke skabe 
godt børneteater. Børn og unge skal tænkes 
ind og helt konkret være med undervejs i fore-
stillingens tilblivelsesproces. At de er til stede 
under teaterproduktionsprocessen, er af basal 
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betydning for resultatet. Det mener langt de 
fleste teatre på området.
 Men hvordan sikrer man, at de ikke bliver 
glemt eller trængt ud som en perifer eller 'i 
allersidste ende'-faktor i teatrenes opslugt-
hed af kunstnerisk set at arbejde med stoffet? 
Hvordan afstemmes den kunstneriske fordy-
belse, som kræves, med den åbenhed over for 
børnenes reaktioner og forslag, som også er 
essentiel? Det er en udfordring, som kræver 
opmærksomhed og stillingtagen. På de enkelte 
teatre og på brancheniveau. 

BErigEr	EllEr	HæMMEr	AnDrE	JoB	DE	
KunstnErisKE	sKABEnDE	procEssEr?	
Hvad er mest berigende for den færdige fore-
stilling: at kunstnerne udelukkende arbejder 
med produktion af scenekunst? Eller at de 
også arbejder med andre ting? 
 Spørgsmålet kan umuligt besvares entydigt. 
Det vil være betinget af, hvad det eventuelt 

andet arbejde består i. Hvilken relevans for og 
afsmitning på det teaterproduce-rende ar-
bejde, som det eller de pågældende andre job 
har eller viser sig at kunne få. Procesforløb, 
som blander kultur for, med og af børn, kan 
inspirere og smitte positivt og kunstnerisk 
kvalificerende af på de 'rent' professionelt 
skabte forestillinger for børn. Ligesom projek-
ter, hvor scenekunst i samarbejde med andre 
kunstinstitutioner arbejder sammen og på 
tværs af andre kunstneriske genrer, kan virke 
udviklende på teatrets egne produktioner og i 
øvrigt skabe synergi indadtil på teatret.  
 Og det vil afhænge af, i hvilken retning den 
enkelte kunstners interesser og evner går. 
 Vigtigt er det i alle tilfælde at være op-
mærksom på, at det er uheldigt, når og hvis de 
andre job, som miljøets scenekunstarbejdere 
må tage, er nogle, som de er tvunget til at tage 
eller må tage af nød. 
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Fra	teaterarbejdere	til	kunstfokuse-
rede	fagligheder

"Langhårede og velmenende teaterarbejdere 
– en stor del af dem bortløbne pædagoger, 
halvfallerede skolelærere og militærnægtere, 
tillige med de indforskrevne teaterkyndige". 
Sådan beskriver Carsten Jensen i prologen til 
sin bog Intet spil for galleriet det folkefærd, 
som "I larmen fra Dansk Skolescenes fald" og 
som "en bevidst udløber af 60'ernes teatereks-
perimenter og 70'ernes gruppeteater" voksede 
frem som det opsøgende og solidariske børne-
teater med "ungdomsoprøret, den autoritære 
pædagogiks sammenbrud og efterdønningerne 
af et tiårs massive højkonjunktur som gode 
fødselshjælpere"45. 
 I dag er scenekunstområdet for børn og 
unge stadig befolket med mange autodidakte, 
når vi fokuserer på de skabende og udøvende 
kunstnere. Med folk, som er selvlærte i den 
scenekunstneriske disciplin. Med folk, som 
ofte gennem flere tiår har professionaliseret 
sig selv og hinanden til de fag, de udøver gen-
nem 'learning by doing', gennem møder med 
udenlandske kunstnere og via målrettede kur-
ser og kortere uddannelsesforløb.
 Engang kaldte de sig teaterarbejdere. I dag 
omtaler de skabende og udøvende kunstnere 
på området ikke nødvendigvis sig selv og hin-
anden som kunstnere. Her er der i modsætning 
til de mere stjerneopblæste grene af voksen-
teaterfeltet fortsat en større ydmyghed og en 
jordnærhed til stede. Men i takt med, at fokus 
– med den øgede professionalisering og arbej-
det med at forfine de scenekunstneriske udtryk 
– har bevæget sig væk fra forestillinger, der 
ville belære og udbrede et bestemt budskab til 
børn og unge over til mere åbne og komplekse 
universer, pointerer teatrene, at det, de efter-
stræber, er at skabe kunstnerisk æstetiske og 
kommunikative udtryk i modsætning til først 
og fremmest pædagogiske projekter. Det, de 
ønsker, er at kommunikere via en kunstnerisk 
oplevelse. 
 Tilgangen er professionel og kunstnerisk. 
Fokus ligger på at dygtiggøre og udvikle speci-
fikke scenekunstneriske fagligheder, for eksem-
pel fordrer forestillingernes forfinelse stadigt 
nyt kendskab til ny teknik og teknologi. At ud-
vikle teaterkunst handler i høj grad om at blive 
inspireret af og indgå i samarbejder med andre 
fagligheder og kunstretninger, et behov, som er 
stigende i takt med, at grænserne for, hvad der 
er teater, udvides og opløses. Og det er, som de 
mere kommunikationsorienterede og 'kontekst-
relaterede' betoner, også vigtigt at kvalificere 

sig til hele tiden at være på omdrejningshøjde 
med 'samfundet udenfor'. Til den stadigt og 
hastigt foranderlige virkelighed, som børn og 
unge færdes i. At forstå deres medienavige-
rende adfærd og behov og at finde redskaber til 
på scenekunstnerisk vis at byde ind med no-
get vedkommende. En såvel samfundsmæssig 
som teknologisk udvikling, som stiller stadigt 
større krav til udadvendthed, samarbejdsevne 
og fantasi. 
 Noget andet er så, at de skabende og ud-
øvende kunstnere reelt på flere felter også sta-
digt agerer som teaterarbejdere. Det er fortsat 
dem, som slæber sig dårlige rygge til. Dem, 
som læsser biler og stiller podier op. Dem, 
som tidligt og silde sidder bag turnébilens 
rat. Dem, som stryger kostumeskjorter. Står på 
hovedet i regnskaber. Skriver ansøgninger. Står 
for markedsføring og pr. Osv., osv. 

DE	KunstFoKusErEDE	FAgligHEDEr	soM	
DEl	AF	tEAtrEt	og	oMVErDEnEn		
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' eksisterer på det høje professionelle ni-
veau, det gør i dag, på grund af rigtig manges 
ihærdige medvirken. 
 Hvis vi kikker indenfor på teatrene: admini-
stratorer, folk, som varetager pr- og markeds-
føring, sceneteknikere, hvis ekspertise er afvik-
ling af lys og lyd, m.fl. 
 Og hvis vi tager omverdenen i betragtning: 
alle opkøberne, de økonomisk bevilgende in-
stanser, offentlige myndigheder, private spon-
sorer, (i mindre grad) pressen og i sidste og 
altafgørende ende publikum: børn, unge og 
voksne. 
 De personer, jeg primært i redegørelsen og i 
nærværende kapitel helt specifikt fokuserer på, 
er dem, som har direkte at gøre med det ska-
bende og udøvende arbejde i forbindelse med 
forestillingerne – den indre 'produktionscirkel'. 
 En del i den indre 'produktionscirkel' vil 
også jobbe i den omkringliggende yderkreds, 
fordi området udgøres af så mange små enhe-
der, at teatrets leder også kan være ham eller 
hende, som er med i teaterproduktionen som 
instruktør, dramatiker og/eller skuespiller/
performer/danser, og måske også er ham el-
ler hende, der varetager administration og pr,. 
Selektionen kan illustreres som i nedenstående 
Figur e på næste side:

MAngE	ForsKElligE	BAggrunDE	MøDEs	
Der gives ikke et enkelt svar på, hvem det i dag 
er, som skaber og opfører forestillingerne på 
området 'professionel dansk scenekunst for 
børn og unge'. Og måderne at gøre det op på er 

6. kunstnerne 

III [45] Intet spil for galleriet, 
BørneTeaterSammenslutnin-
gen, 1994, p.5
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ArEnA	For	DEn	FærDigE	ForEstillings	
MøDE	MED	puBliKuM

Faktiske	publikum	–	børn,	unge	og	voksne	(lærere,	forældre/familie,	
teatrets	kollegaer	m.fl.)	i	Danmark	og/eller	i	udlandet

			

ArEnA	For	KunstnErisK	lEDElsE,	
ADMinistrAtion,	pr,	MArKEDsFøring	og	

tEKniK

Kunstneriske	ledere,	administratorer,	pr-,	formidlings-	og	
markedsføringsmedarbejdere,	teknikere,	værkstedsmedarbejdere	m.fl.			

mange. I denne redegørelses regi har det ikke 
været muligt at foretage en 100 procent repræ-
sentativ undersøgelse af feltets kunstnere, for-
stået som hvilke køn, alder, faglige forudsæt-
ninger og øvrige baggrunde alle de forskellige 
forestillingsinvolverede og medvirkende har. 
Men der er ingen tvivl om, at feltet er mangfol-
digt og sammensat. 

rigtig	MAngE	AutoDiDAKtE
Feltet udgøres fortsat af rigtig mange auto-
didakte. Af folk, som har været med helt fra 
start eller næsten helt fra start. Af folk, som 
undervejs – og som en integreret del af deres 
kunstneriske søgen og i det omfang, det har 
været muligt – har søgt faglig opkvalificering 
og kunstnerisk inspiration ved at deltage i 
workshops, ved at tage på kurser, ved at op-
søge udenlandske kunstnere, ved at se hin-
andens forestillinger, ved at arbejde sammen 
med kunstnere fra andre områder, ved at bruge 
deres fag til andet end forestillingsproduktion 
og ved at spille egne forestillinger. Af folk, som 
gennem en bred vifte af aktiviteter og møder 
har udviklet og forfinet unikke og teatersær-
egne udtryk, som for dem var og er hjerteblod, 

passion, livet om at gøre, og ikke et embede, de 
var eller er ansat til på afmålt tid. 

nyE	KunstnErisKE	FAgligHEDEr	KoMMEr	
HElE	tiDEn	til
Nye teatre kommer hele tiden til. Nogle er op-
stået af gamle46. 
 Andre er kommet til udefra. Undertiden 
uden at de har haft det at spille primært for 
børn og/eller unge som udgangspunkt. Sara 
Topsøe-Jensen dannede i 2000 Carte Blanche, 
som i dag er egnsteater i Viborg. Katrine 
Karlsen, som er uddannet fra Dukkemager-
grunduddannelsen v/Thy Teater og Akademi 
for Scenekunst i Norge, tegner teatret Graense-
Loes i tæt samarbejde med Sissel Romme Chri-
stensen, som også er uddannet fra Akademi 
for Scenekunst i Norge. Herudover kan blandt 
mange andre nævnes Det Kommende Teater, 
Hartmanns Teater, Teater Viva og Sofie Krog 
Teater. 
Uddannede skuespillere og elever fra de tre 
statsanerkendte skuespillerskoler i Danmark 
er med i forestillinger47. Og undertiden dan-
ner de selv et teater. Nils P. Munk og Stephan 
Pollner, som er uddannet fra Skuespillerskolen 

ArEnA	For	
scEnEKunstproDuKtion

Dramatiker	/	Forfatter
instruktør	/	Koreograf	

scenograf	/	Kostumier	/	lys-	og	lyddesign
Komponist	/	Musiker

skuespiller	/	performer	/	Danser

prEssEn

puBliKuM	

oMvErDENEN

BEVilgEnDE	instAnsEr

opKøBErE	og
ForMiDlErE

Figur	E

[46] Teatre, som har været 
væk et stykke tid fra området 
er genopstået. Det gælder 
Teatret Kimbri, Mister Jones 
og Teaterkompagniet. Nogle 
teatre er blevet delt i to. Det 
Ripensiske Teaterselskab 
(DRT) er fx blevet til DRT og 
Barkentins Teater. Andre, som 
har eksisteret længe, har skif-
tet navn. Teatret Molevitten 
hed engang Rivegildet, Teatret 
NEO hed for få sæsoner siden 
Teatret Mariehønen, og Corona 
La Balance, som pt. og frem 
til 1. september 2009 er Stat-
sensemble for Børneteater i 
Danmark, er en sammensmelt-
ning af Theater La Balance og 
Corona Danseteater.

[47] Fucking Aalborg, som 
blev produceret af Jomfru 
Ane Teatret, Jako-Bole Teatret 
og Aalborg Teater havde flere 
nyligt uddannede skuespil-
lere fra de statslige skoler på 
rollelisten. Ene Øster Bendtsen 
og Marius Bjerre Hansen fra 
Skuespillerskolen ved Aarhus 
Teater, Solvej K. Christensen 
og Line Bie Rosenstjerne fra 
Skuespillerskolen ved Odense 
Teater, Josef W. Nielsen fra 
Statens Teaterskole og Nikolaj 
Bjørn-Andersen, som var i 
praktik samme sted.
   I co-produktionen mellem 
Corona La Balance og Aarhus 
Teater, Forestillingen om 
Kejserens Nye Klæder, deltog 
to tredjeårs elever (Merete 
Mærkedahl og Sigurd Holmen 
Le Dous) og den på Skuespil-
lerskolen ved Aarhus Teater 
uddannede skuespiller Lars 
B. Pihl, som også optræder i 
Team Teatrets børneteater. 
Lotte Bergstrøm og Anders 
Budde Christensen, som spil-
ler i Corona La Balance, er 
begge fra Statens Teaterskole. 
For blot at nævne nogle.
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ved Odense Teater, står for eksempel bag Munk 
& Pollner teaterproduktion. Anders Valentinus 
Dam, som er uddannet fra Skuespillerskolen 
ved Aarhus Teater og bl.a. har spillet i Teatret 
Møllen og i Totalteatret, dannede for nylig Tea-
ter O. Den kunstneriske leder af Asterions Hus, 
Peter Kirk, er uddannet skuespiller fra Skue-
spillerskolen ved Odense Teater. 
 Folk med erfaringer eller en decideret ud-
dannelse fra fysisk- og kropsorienterede skoler 
i Danmark og/eller i udlandet findes og kom-
mer stadig til området. 
 En del kommer fra den nedlagte Nordiske 
Teaterskole i Århus. Fx Sara Topsøe-Jensen 
(kunstnerisk leder af Carte Blanche), Susanne 
B. Krarup (spiller i såvel Carte Blanche som 
Dansk Rakkerpak), Daniel Norback (bl.a. spil-
ler i Carte Blanche) og Tina Andersen (som pt. 
arbejder hos Teater Refleksion). 
 Andre har tilknytning til Cantabile 2, som 
er et internationalt performanceteater i 
Vordingborg med egnsteaterstatus, eller 
er uddannet fra teatrets performanceorien-
terede skole, School of Stage Arts. Paolo Nani 
(som leder Paolo Nani Teater) har tit undervist 
på Cantabile 2, og Kristian Dinesen og Nanna 
Hviid (som begge spiller i Corona La Balance) 
er – for blot at nævne nogle – for eksempel ud-
dannet fra School of Stage Arts. 
 Og fra performanceverdenen i øvrigt arbej-
der koreografer og performere som Erik Pold, 
Helene Kvint m.fl. nu også undertiden med 
scenekunst for børn og unge.
 Personer, som før kun var at finde på 
(voksen)dansens område, kommer til feltet med 
forestillinger for børn og unge. Eksempelvis 
kan nævnes Thomas Eisenhardt og Ole Birger 
Hansen fra Åben Dans Productions, som for 
første gang var med i Den Røde Brochure i 
sæson 2007-2008. Koreografen Kamilla Wargo 
Brekling instruerer for Teatret Lampe. Og Anne 
Dalsgaard, som også danser med i Palle Gran-
højs forestillinger, spiller i Teater Hunds fore-
stillinger og er leder af teatret sammen med 
Methe Bendix. 
 Fra sangens og musikkens verden bliver 
gamle teatre suppleret med nye teatre med 
supplerende fagligheder. Ud over Musikteatret 
Undergrunden og Den Jyske Opera, som har 
produceret deciderede små turnerende børne-
teaterforestillinger siden 1990, er teatre som 
DaDunk (STOMP), Fredericia Teater (musical), 
Teater diHva (klassisk musik), Den Ny Opera, 
Plex – Københavns Musikteater og FIGURA 
Ensemble (alle tre ny opera- og kompositions-
musik) m.fl. kommet til. 

MAngE	nAtionAlitEtEr	
Udlandet er til stede i de kunstneriske kræfter 
som markante og betydningsfulde kunstneri-
ske ledere, spillere og instruktører. 

Den kunstneriske drivkraft i Meridiano Teatret 
er italienske Giacomo Ravicchio. Cantabile 
2 ledes af den italienske instruktør Nullo 
Facchini. Og italiensk er tillige Paolo Nani, 
som har opkaldt et teater efter sig.
 Hollandske Marc van der Velden er en af de 
tre kunstneriske ledere i Corona La Balance. 
Den franske billedkunstner og arkitekt Cathe-
rine Poher har instrueret og været kunstnerisk 
konsulent for mange teatre, bl.a. Teater Rio 
Rose, Gruppe 38, Teater Patrasket, "Teatret" og 
Åben Dans Productions. 
 Teatret Fair Plays kunstneriske leder er en-
gelske Robert Parr. Lederduo i Theatret Thalias 
Tjenere består af Linda Fallentin fra Danmark 
og Stephan Vernier fra USA. Disse igen nævnt i 
et teatermiljø, hvor ganske mange andre kunne 
nævnes.

FAMiliærE	rElAtionEr
En del teatre på området udgøres af personer, 
som privat danner par. Af par, hvor den ene 
eller begge leder teatret. Hvor begge, eller den 
ene, er med i den faste kunstneriske trup, som 
skuespiller, scenograf, musiker eller lignende. 
Eller hvor begge arbejder freelance på feltet og 
måske på hver deres teater48. 
 I sjældnere tilfælde er der også tale om søs-
kendepar49 eller teater i to generationer50.  
 Denne forbundenhed mellem privatliv og 
teaterpraksis (som også findes på voksentea-
terfeltet) kan læses som udtryk for, at det at 
arbejde med scenekunst for børn og unge, er en 
livsførelse. Et slidsomt og lystfyldt arbejdsliv, 
hvor ildhu og skabertrang i forhold til det at 
arbejde med mediet og 'sagen' går frem for at 
tænke på det, man gør, som et arbejde i tradi-
tionel lønarbejderforstand. 

grå	Hår	og	nyt	BloD		
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' kan skilte med mange 50+ aktører. Med 
folk, som har årelang, solid erfaring i at spille 
teater for børn og unge. Men "de grå hår" er 
også gradvis i løbet af årene blevet suppleret 
af mange nye og oftest yngre folk. Området be-
folkes således i dag af folk i mange aldre, som 
kommer med vidt forskellige scenekunstnerisk 
faglige baggrunde. 
 De nye, som kommer til, danner selv grupper 
eller indgår i allerede eksisterende. Men man 
kan ikke entydigt knytte eksperiment og forny-
else sammen med den unge generation. Over-
raskelser, vovemod og evner til at skabe nyt 
kommer lige så vel fra de gamle og garvede. Og 
det at holde fast i traditioner og "satse sikkert" 
er lige så vel noget, man kan opleve i nye, unge 
grupper som på gamle teatre. Miljøet viser med 
al tydelighed, at kunst ingen alder har. 
 

[48] "Teatret"s leder, Hans 
Rønne, danner par med 
scenograf Gitte Baastrup. Det 
lille Turnéteaters ledelses-
duo består af skuespiller og 
instruktør Peter Holst, som 
danner par med lysdesigner 
Pernille Plantener Holst. På 
Corona La Balance danner 
Marc van der Velden og Lotte 
Faarup fra teatrets ledertrio 
par. Asterions Hus' leder, Peter 
Kirk, danner par med perfor-
meren Tilde Knudsen. Teater 
Morgana består af parret Mar-
git Szlavik og Kaj Pedersen. 
Ægteparret Lisbeth Lipschitz 
og Albert Nielsen leder Ane-
mone Teatret. Teater 2 Tusinds 
kerne er Peter Seligmann og 
Anette Gøl. Det samme gælder 
duoen i Theatret Thalias 
Tjenere: Linda Fallentin og 
Stephan Vernier. To af Møllens 
faste spillere er par: Connie 
Tronbjerg og Klaus Andersen. 
Det samme er kernen i Teatret 
Lampe: Anne Nøjgård og Peter 
Jankovic, og de to skuespil-
lere på Odsherred Teater: Mei 
Oulund og Henrik Ibsen. For 
blot at nævne nogle.  

[49] Kernen i Carlsen & Ko 
er de to søskende Pernille 
Carlsen og Thomas Carlsen. 

[50] At fx både far og søn 
eller mor og datter arbejder 
i miljøet, som fx Bo Stendell 
Larsen og Lasse Handberg 
fra hhv. AbstraXteater og 
BaggårdTeatret, samt Margit 
Szlavik fra Teater Morgana og 
datteren Marlie Szlavik Johan-
sen, der ikke er tilknyttet et 
bestemt teater.  
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Et	uddannelsesmæssigt	spænd	

Et	MiKs	AF	sElVlærtE	MED	supplErEnDE	
KursusErFAring	og	FlErårigE	uDDAn-
nElsEr	
Kikker vi uddannelsesmæssigt på feltet, udgø-
res det i dag af folk, som har uddannet sig til 
scenekunstens discipliner på én af følgende tre 
måder:

•	 	praktisk	erfaring	eller	"learning	by	doing".

•	 	praktisk	erfaring	suppleret	med	workshops	og	

kurser	af	forskellig	slags	og	varighed.	

•	 	Flerårige	uddannelser.	Fra	statsanerkendte	ud-

dannelsesinstitutioner	og	fra	alternative	skoler,	

både	i	Danmark	og	i	udlandet.	

De autodidakte har erhvervet sig scenekunst-
nerisk viden og redskaber gennem praksis. De 
har dygtiggjort sig og forfinet deres kunstneri-
ske håndværk gennem et langt liv med forestil-
lingsopsætninger og turné. De er uddannet 'på 
landevejens skole' ved at være en del af nu ikke 
længere eksisterende scenekunstgrupper51 el-
ler ved at arbejde på deres eget og måske også 
nogle af kollegaernes teatre. 
 Langt de fleste, om ikke nærmest alle, selv-
lærte har suppleret deres praktiske lærdom 
ved at gå på kurser i Danmark. Før de kommer 
ind i miljøet. Og/eller efter i form af efterud-
dannelseskurser og laboratoriearbejde. Scene-
kunstens Udviklingscenter er i den forbindelse 
et afgørende scenekunstnerisk uddannelses-
sted for rigtig mange i miljøet. Herom senere. 
 Og endelig er der en gruppe, som har taget 
en flerårig scenekunstuddannelse. 
Nogle kommer fra en af de tre statsanerkendte 
teaterskoler. Skuespillerskolen ved Aarhus Tea-
ter, Skuespillerskolen ved Odense Teater, og Sta-
tens Teaterskole (i København, som både uddan-
ner skuespillere, instruktører og scenografer). 
 Andre kommer fra en af følgende stadigt ek-
sisterende alternative skuespillerskoler: School 
of Stage Arts, Danmarks eneste skuespillersko-
le for performanceteater, som drives af Canta-
bile 2 i Vordingborg. Teater Studio52 i Århus, 
en skole, hvor der i tre år bliver undervist efter 
Stanislavskijs metoder. The Commedia School, 
en toårig international mime- og klovneuddan-
nelse i København, baseret på Carlo Mazzone-
Clementi's og Jacques Lecoq's pædagogiske 
metoder. 
 Og andre igen har gået på en af de nu luk-
kede fire alternative scenekunstuddannelser: 
Tsarens Hof (der siden blev til FÅR 302). Den 
visuelle og performanceorienterede mester-
læreuddannelse Nordisk Teaterskole i Århus. 
Michael Chekhov Studio i Århus, hvor der blev 
undervist efter Michael Chekhovs system. Og 
Dukkemager-uddannelsen i Hanstholm i til-
knytning til Thy Teater.  

Miljøet rekrutterer også scenekunstnere med 
erfaringer, uddannelser eller kurser fra ud-
landet. Fx den colombianske Enriques Vargas' 
sensoriske teater Teatro de los Sentidos. Aka-
demi for Scenekunst, Norges eneste tværfagli-
ge uddannelse inden for fysisk og visuel scene-
kunst53. Ecole Normale de Musique i Paris. In-
stituto di arte Scenika i Italien. École Philippe 
Gaulier i London – en skole, som er inspireret 
af den franske klovne- og bouffon-tradition. 
Samt L'école Nationale du Cirque Etienne 
Decroux, den mimiske uddannelse i Frankrig, 
Derevo Theatre i Rusland, Dell'Arte School of 
Mime and Comedy i Californien, University 
of Michigan og Dell'Arte Californien, Dell'Arte 
School of Physical Theatre i Californien og Sta-
ge Internazionale della Commedia dell'Arte i 
Italien, – alle skoler, som lægger vægt på fysisk 
teater, og som følger træningstraditioner, som 
stammer fra Copeau, Decroux og LeCoq. 

tværkunstneriske	arbejder	og		
scenekunstjob	som	ét	af	flere	job	

Kendetegnende er, at man på området i sti-
gende grad arbejder tværkunstnerisk. Man 
blander, muterer og mikser den optrædende 
scenekunsts udtryk med musik, litteratur og 
billedkunst. 
 Man krydser og kombinerer samfundet 
"udenfor" med scenekunsten "indenfor", som 
det for eksempel sker, når scenekunstfolkene 
også arbejder med billed- og plakatkunst, krea-
tivitets- og kommunikationstræning, forumtea-
ter, coaching, rollespil, supervision, konflikt-
løsning, fremtidsværksteder, videnskabsteater, 
aktionsforskning, i rollespilsgrupper, som ho-
spitalsklovne, teaterpædagoger m.m. 

udveksling	mellem	børneteatermiljøet	
og	voksenteatermiljøet	

Der sker i stigende grad en defilering af kunst-
neriske kræfter mellem voksenteater-verdenen 
og børne- og ungdomsteaterverdenen. Instruk-
tører, scenografer, dramatikere og spillere ar-
bejder på begge områder. 
 Nogle har først eller længst været i den ene 
af de to verdener. Andre har arbejdet nogen-
lunde lige meget begge steder. Listen er omfat-
tende. Poul Fly Plejdrup, Claus Helbo, Malte 
Claudio Lind, Vibeke Wrede, Morten Nielsen, 
Ole Sørensen, Bo Stendell Larsen, Mai Oulund, 
Andreas Dawe, Tina Andersen, Hans Rønne, 
Claus Carlsen, Andreas Garfield, Gitte Baastrup, 
Nils P. Munk, Lone Rødbroe, Kristjan Ingimars-
son, Nikoline Werdelin, Lars Knutzon, Kim Fupz 
Aakeson, Ina Miriam Rosenbaum m.fl.

[51] Fx Teatergruppen Farfa, 
som med Iben Nagel Rasmus-
sen var en udløber af Odin 
Teatet. Eller Teaterværkstedet 
Den Blå Hest, det Grotowskij-
inspirerede fysiske teater 
under den polske Alexander 
Jochweds ledelse.

[52] Som i dag har skiftet 
navn til GITIS Scandinavia 
Theatre Academy og er en af-
deling af Russian Academy of 
Theatre Arts, GITIS i Moskva.

[53]   En uddannelse, som 
tilbyder to bachelorprogram-
mer i scenekunst som en del 
af studierne ved Højskolen i 
Østfold, i Fredrikstad.
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scenekunstens	udviklingscenter	
(suc),	odsherred	teaterskole	

sæDE	For	EFtEruDDAnnElsE,	DiploMuD-
DAnnElsEr	og	ViDEnsopsAMling	
Kunstnere med mange forskellige baggrunde 
mødes på efteruddannelseskurser, og de del-
tager i laboratorier og workshops af mange 
forskellige slags. Branchens organisationer 
holder seminarer og møder. Enkeltkunstnere 
tager på fordybende arbejdsophold. Teatre 
tager derhen på et intensivt internatophold 
i deres teaterproduktionsforløb. Kommende 
børneteaterdramatikeres undervisnings- og 
skriveforløb er lagt på stedet. Og bibliotekarer, 
scenekunstnere, billedkunstnere, lærere, pæda-
goger og andre fagfolk tager diplomuddannelse 
på samme lokalitet. 
 Scenekunstens Udviklingscenter (SUC), Ods-
herred Teaterskole (www.nyscenekunst.dk) er 
en selvejende institution under Kulturministe-
riet, som på mange forskellige måder udfylder 
sin opgave – en opgave, som er at skabe udvik-
ling og efteruddannelse til scenekunstområdet 
teater og dans, indsamle viden om og tillige 
gerne publicere materiale om området. 
 At udviklingscentret har et særligt fokus 
på professionel scenekunst for børn og unge 
vidner mange tidligere og pt. igangsatte til-
tag om. De nyeste 'knopper på scenekunstud-
viklingstræet' er for eksempel arbejdet med 
nærværende redegørelse, et ph.d.-stipendium 
om professionelt dansk børneteater og æsteti-
ske læreprocesser54, og to kompetencegivende 
diplomuddannelser med fokus på børn og 
unge: Kulturformidleruddannelsen, en toårig 
tværfaglig diplomuddannelse i formidling af 
kultur og kunst til børn og unge, som startede 
i 200755, og Kunstens og Kulturens Lederud-
dannelse, som starter i efteråret 2008, og som 
udbydes i samarbejde med University College 
Sjælland. 
  SUC ønsker at tilbyde nok en række kompe-
tencegivende kunstneriske diplomuddannelser 
med fokus på børn og unge56, og centret har 
fået midler til at udvikle en bekendtgørelse for 
disse uddannelser. 
 Kulturministeriet har tilkendegivet en po-
sitiv interesse for at igangsætte et nationalt 
Videnscenter for Scenekunst og Børnekultur. 
Et videnscenter, som har til formål at sikre 
forskningsbaseret vidensopsamling inden for 
scenekunstområdet for børn og unge og den 
børnekulturelle forskning; at igangsætte forsk-
ningsprojekter, ph.d.-stipendiater og redegørel-
ser; at afholde konferencer, udgive tidsskrift og 
hjemmeside; at udvikle nye kompetencegivende 
uddannelser; at samarbejde med University 
College Sjælland og Center for Kultur og Ople-
velsesøkonomi R.U.C. samt styrke et interna-
tionalt samarbejde.

Mange børneteatre og kunstnere på området 
efteruddanner sig og gør brug af de faciliteter, 
som udviklingscentret, der ligger i naturskøn-
ne landlige omgivelser i udkanten af Nykøbing 
Sjælland, stiller til rådighed57.  
 SUC' s holdning og fokus er, ifølge centrets 
leder, Martin Elung, at fremtidens scenekunst 
udvikles ved at være i tæt kontakt til det om-
givende samfund, såvel de offentlige institu-
tioner som det private erhvervsliv. Det ikke at 
isolere sig, men konstant at være i åben, dia-
logisk udveksling med omgivelserne er altaf-
gørende. Derfor baserer centrets uddannelser 
og virke sig på (helt i tråd med den dialogiske 
og responsorienterede praksis, som det op-
søgende og turnerende scenekunstmiljø for 
børn og unge altid har udviklet sig gennem), 
at folk fra det scenekunstneriske område går 
ud og videregiver/ underviser i, hvordan de 
kunstneriske forståelser og processer kan im-
plementeres og bruges berigende i det øvrige 
samfund. 
 Tankegangen er, at det dialogiske og udad-
vendte arbejde også kvalificerer teatrenes egne 
kunstneriske udtryk. Scenekunsten udvikles 
ved, at der hele tiden er et 'ud i verden' og 
'tilbage til teatret'-kredsløb, som befrugter 
hinanden. En tankegang, som underbygges og 
paralleliseres med det, at børn af i dag er in-
teraktivt orienterede. De vil ikke sidde passivt 
og se på. De vil selv deltage og være med til at 
bestemme og styre.  

VisionEr	oM	En	scEnEKunstnErisK	
grunDuDDAnnElsE	
Endvidere har SUC en vision om at etablere en 
scenekunstnerisk grunduddannelse. 
 Grunduddannelsen er tænkt som et sup-
plement til de tre statsanerkendte teaterskoler, 
som Danmark pt. har. Hvor disse tre skoler 
uddanner elever fagspecifikt, i kategorier, til 
enten at blive skuespillere (muligt på alle sko-
ler) eller instruktør og scenograf (kun via Sta-
tens Teaterskole), skal den scenekunstneriske 
grunduddannelse på SUC uddanne talenter, 
som gerne vil lære at kunne alle processerne i 
det skabende arbejde, og som gerne vil udvikle 
scenekunst ud fra denne type kunstneriske 
udviklingsprocesser. 
 Hvor man på de nuværende statsanerkendte 
teaterskoler uddanner skuespillere til at bruge 
sig selv og deres psyke til at opbygge den el-
ler de roller, som en instruktør varetager in-
struktionen af, som en scenograf bestemmer 
rummet til, og som en kostumier klæder på, 
skal grunduddannelsen på SUC målrettes de 
talenter, som ønsker at skabe scenekunst for 
børn og unge og/eller scenekunst for voksne i 
det brede, ikke-institutionaliserede, frie scene-
kunstmiljøs meget mere blandede kunstneriske 
og kollektivt orienterede produktionsform. 

[54] Jf. www.nyscenekunst.
dk. Klik på velkommen og her-
efter på Redegørelse og ph.d.

[55] Uddannelsen er udviklet 
i et samarbejde mellem syv af 
Kulturministeriets uddannel-
sesinstitutioner på initiativ af 
Børnekulturens Netværk.

[56] De planlagte hovedlin-
jer er Innovation & erhverv, 
Læring & uddannelse, Kunst & 
oplevelse og Ledelse & organi-
sation.

[57] Scenekunstens Udvik-
lingscenter afvikler i øjeblik-
ket ca. 60 efteruddannelses-
kurser samt ca. 35 residencies 
årligt, kilde: www.nysce-
nekunst.dk. Hertil kommer 
forløbende på de kompetence-
givende diplomuddannelser. 
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En styrke ved grunduddannelsen vil også være, 
at det vil kunne være et sted, hvor miljøets kom-
petente, erfarne scenekunstnere, som led i det 
generationsskifte, som snart er lige om hjørnet, 
vil kunne lære fra sig og videregive nogle af de 
unikke erfaringer, som ellers vil gå tabt.  

Betydningsparametre	i	det		
kunstneriske	arbejde	

Det ser ud til, at visionen om en scenekunst-
nerisk grunduddannelse som skitseret ovenfor 
vil udfylde et udtalt behov. I al fald viser det 
sig, at de ting, som har central betydning for 
scenekunstnerne i deres scenekunstneriske 
arbejde og udvikling, ifølge redegørelsens 
interviews og undersøgelsesresultater, er føl-
gende: 

•	 	De nære kunstneriske samarbejdspartnere,	dvs.	

de	kunstnere,	som	den	enkelte	arbejder	sam-

men	med	omkring	skabelsen	af	en	forestilling.	

•	 	Møderne med børne- og ungdomspublikum-

met, såvel	den	stemningsmæssige,	kommuni-

kative	respons	under	prøveforløbene	som	de	

efterfølgende	samtaler.

•	 	Den erfaring, gentagelsen giver. i	forhold	til	det	

at	arbejde	med	scenekunst	for	børn	og	unge	

fremhæver	rigtig	mange	erfaringens betydning. 

Gentagelsen. 

	 	Det	at	spille	mange	forestillinger.	igen	og	igen	

at	blive	kastet	i	favnen	på	et	børnepublikum,	

som	kræver,	at	man	er	100	procent	til	stede.	

At	arbejde	med	aldersblandede	publikum.	At	

kunne	lide	børn	og	unge.	og	at	sætte	sig	ind	i	

deres	måde	at	leve	på,	her	og	nu.	

•	 	Mødet med erfarne teaterpersonligheder,	dvs.	

personer,	som	gennem	en	årrække	har	tegnet	

området	enten	med	et	unikt	teatersprog	eller	

med	noget	særligt	at	byde	på	som	forestillings-

konsulenter	og/eller	undervisere58.	

•	 	Mødet med udenlandske kunstnere og forestil-

linger,	dvs.	markante	scenekunst-personlighe-

der	og	teatre,	som	de	danske	scenekunstnere	

har	truffet	på	turneer	i	udlandet	og/eller	arbej-

det	sammen	med	på	workshops	og	kurser	her	i	

landet59.	

•	 	Mødet med og indsigten i andre kunstarter,	i	

særlig	grad	billedkunst	og	musik.		

•	 	At lære, at man skal følge sine visioner og 

spille med nærvær	på	scenen.	

•	 	At lære sig fantasi og indlevelsesevne.

•	 	At indse behovet for håndværksmæssig kun-

nen og	nødvendigheden af til stadighed at 

være opdateret med nye udviklinger,	men	også	

at indse, at det intet er værd, hvis ikke ens 

egen kunstneriske skabertrang, ideer og bille-

der er drivkraften.	

•	 	At forstå vigtigheden og værdien af at forholde 

sig til hele forestillingen	–	ikke	kun	sit	eget	

fagområde.	

•	 	og	at finde ud af, at der grundlæggende set in-

gen forskel er på de krav, der stilles til at skabe 

scenekunst for børn og voksne.	

uddannelsesmæssige	ønsker	og		
behov		

I forhold til faglig kvalificering og udvikling 
peger mange i miljøet på, at det kunne være 
givende, hvis der var en scenekunstnerisk ud-
dannelse, som fokuserede på den helhedsori-
enterede, ikke-faggruppeopsplittede og proces-
orienterede arbejdsmåde, som er så udbredt i 
scenekunstmiljøet for børn og unge. En uddan-
nelse i tråd med den grunduddannelse, Scene-
kunstens Udviklingscenter har visioner om. 
 Og i forhold til efteruddannelse udtrykker 
miljøets kunstnere behov for en lang række 
både specifikke og mere generelle forløb under 
forudsætning af, at forløbene er konkret hånd-
værksmæssigt målrettede og udbydes i korte 
kurser, snarere end som en hel uddannelse spe-
cifikt rettet mod scenekunst for børn og unge. 
 Argumentet for det sidste er, at der ikke er 
forskel på at spille for børn og voksne på det 
scenekunstfaglige plan. At man ikke kan ud-
danne målrettet til børnekunstprojekter, men 
at man må holde sig opdateret i forhold til 
verden omkring sig. Og at de baggrunde, som 
folk på området har, er alt for forskellige til at 
kunne samles i ét efteruddannelsesforløb. "Der 
vil være lige så mange svar som teatre!", som 
det siges.
  Af emne- og håndværksorienterede efterud-
dannelseskurser og workshops nævnes: under-
visning i brugen af musik, animation, ny tek-
nologi, udvikling af ny dramatik, dramaturgi, 
skuespilteknik, dukkespil, tale, sang, interakti-
vitet, video, storskærm, klovneteknik, skuespil-
lerens forhold til og samspil med publikum, 
improvisationsteknikker, researchteknik med 
henblik på implementering og samkøring af 
kunstfaglige teknikker. Sensorisk teater. Teater, 
som løsriver sig fra den traditionelle stationæ-
re scene. Nycirkus. Scenografier, der transfor-
merer. Nye måder at skabe materiale på. Nye 
måder at komme frem til et manuskript på. 
Kurser i at være sig selv (sjæl og originalitet). 
Kurser i samspil og i at inspirere spillerens 
egen skabende kraft. Tværfaglighed. Opblød-
ning af formerne. Devising. Viewpoint-teknik-
ken. Møde andre mennesker og kunstarter 
uden for scenekunst for børn- og ungeområdet. 
Kurser i børne- og ungdomskultur. 
 Herudover ytrer nogle ønsker, som relaterer 
sig til det at drive et teater: kurser i ledelse, 
administration, overenskomster, kontrakt-
håndtering, markedsføring, kommunikation 
med arrangører uden for teatret, kulturpolitik, 
hvordan man laver sit eget teater. 
 Og endelig kommer nogle med nogle mere 

[58] I rækken af navne optræ-
der: Ray Nusselein, Bodil Al-
ling, Ole Sørensen, Jette Lund, 
Catherine Poher, Hans Rønne, 
Kim Nørrevig, Vigga Bro, Lene 
Vestergård, Torkild Linde-
bjerg, Keith Johnstone, Vibeke 
Wrede, Giaciomo Ravicchio, 
Søren Skjold, Biba Schwoon, 
m.fl.

[59] I rækken af mange 
markante scenekunstperson-
ligheder og ofte internationalt 
højt estimerede kunstneriske 
kapaciteter kan nævnes: Vigga 
Bro (skuespiller og historiefor-
tæller), Malco Olivieros (som 
mesterlære på Nordisk Teater-
skole), Enrique Vargas (som le-
der af Teatro de los Sentidos), 
Nadine George (stemmetræner, 
bl.a. ud fra Roy Harts princip-
per), Nancy Spainer (koreograf, 
som arbejder med obstrukti-
onsteknikker) og Paul Oertel 
(performer og coach), Tadeusz 
Kantor (eksperimenterende 
polsk maler, scenograf og 
instruktør), Steffan Westerberg 
(svensk forfatter, skuespiller 
og børne-tv-producent), Pierre 
Byland (artist og underviser 
ved klovneskole i Frankrig), 
Pina Bausch (tysk koreograf 
på Tanztheater Wuppertal), 
Robert Wilson (amerikansk 
avantgarde sceneinstruktør 
og billedkunstner), Niklas 
Rådström (svensk forfatter) og 
Suzanne Osten (svensk drama-
tiker, instruktør og kunstne-
risk leder på Unga Klara).
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specificerede eller overordnede ønsker så som: 
kunstneriske kurser med få deltagere. Work-
shops fordelt på målgrupper. Konkrete projek-
ter, der ender foran et publikum. Kurser, hvor 
man kan arbejde med sine egne forestillinger. 
Kurser med ildsjæle. Udenlandske kunstnere, 
som kommer til Danmark. Kurser med vis-
ninger. Kurser, hvor en dygtig teaterfaglighed 
bliver ved med at spørge: Hvorfor? Hvor man 
graver dybere i forestillingens nødvendighed. 

paradokser	og	udfordringer

På et felt, hvor så mange baggrunde og faglig-
heder mødes, handler det om at bruge de for-
skellige styrker konstruktivt og innovativt. 
 Det handler om at finde ud af, hvor og hvor-
dan de traditionelt uddannede skuespillere, 
som for eksempel er skolede i med stemmens 
og kroppens præcision at udtrykke specifikke 
roller, kan supplere og lære af områdets mange 
autodidakte, hvor mange har årelang erfaring i 
at arbejde med børn og unge som publikum, og 
som er trænede i at tænke på og arbejde kol-
lektivt sammen og have forestillingens helhed 
som fokus.  
 Det handler om – både indefra og udefra – at 
skabe rum til og åbenhed for at nye kunstnere 
søger til området, fordi de ser en faglig udfor-
dring og meningsfyldt opgave i at producere 
og spille professionel scenekunst for børn og 
unge. 
 Det drejer sig om at finde løsninger på det, 
at mange på området er eller snart bliver over 
50 år. Om at afsøge begrænsninger og mulighe-
der. Om at finde nye veje at gå for de spillere, 
som bliver for gamle til at spille visse roller el-
ler ikke har kræfter til det slidsomme turnéliv 
længere60. Om at de erfarne på feltet har lyst til 
at støtte, lære fra sig og videregive erfaringer, 
og at de samtidig forstår og har mod til at gå i 
gensidig konstruktiv kritisk dialog med de nye 
om de forskellige aspekter af det at spille for 
børn og unge. 
 Det drejer sig om at skabe relevante og 
meningsfulde uddannelses- og efteruddannel-
sestilbud. Uddannelsestilbud, som matcher de 
styrker og udfordringer, der er på feltet. Tilbud, 
som kan gå specifikt ind på alle de forskellige 
faglige felter, områdets kunstnere arbejder på. 
Og som fortsat og i udvidet omfang skaber rum 
for, at kontakten til det omgivende samfunds 
institutioner og de problematikker, som rører 
sig her, kan udvikle sig i dialogiske og innova-
tive forløb. 
 Forløb, hvor kunstnerne trænes i at bruge 
deres kunstfaglige kompetencer i kunstens 
regi. Snævert inden for området 'professionel 
dansk scenekunst for børn og unge' og inden 
for scenekunstbranchen selv, og udvidet i for-
hold til for eksempel det at kvalificere kunst-

nere med større viden om æstetiske lærepro-
cesser, så de med større udbytte for alle kan 
indgå i (lære)processer og samspil med børn og 
unge, for eksempel via Huskunstnerordningen. 
Men også i andre sammenhænge, for eksempel 
i undersøgelser af, hvordan kunstens værktøjer 
og kreativitetsudviklende processer kan bruges 
innovativt i bred samfundsmæssig forstand 
inden for det offentlige såvel som inden for 
private erhverv.  
 Det er også en udfordring – både udefra 
og indefra – at skabe plads til, at de danske 
kunstnere fortsat kan møde og gå i dialog med 
udenlandske kunstnere. 
 Det handler om at indstille sig på og finde 
frugtbare løsninger på, at mange slags græn-
ser (både med hensyn til fag, alder, nationer, 
målgrupper m.v.) i fremtiden givetvis vil blive 
stadigt mere nedbrudte, samtidig med at der 
givetvist fortsat vil være et stigende krav om 
specialisering og professionalisering. 
 Det handler om at finde måder at søge at 
sikre og fastholde alle de gode kunstneriske 
kræfter, som er på området, i en tid med høj-
konjunktur, hvor arbejdsmarkedspolitikken har 
indført nye og strammere rådighedsregler og 
aktiveringspraksisser, og hvor mange af om-
rådets mange freelancearbejdende kunstnere 
sendes ud i job, der ligger helt uden for deres 
kompetenceområder. Mere herom senere.  
 Og øvelsen går ud på – i en tid, hvor kunst 
bliver stadig mere instrumentaliseret og pro-
fessionaliseret – at finde ud af, hvordan man 
som felt bevarer og udvikler de kernekvaliteter, 
som er forbundet med autenticitet, nærhed, 
respekt for publikum og teater drevet af hjerte-
blod og kunstnerisk talent. 

[60] Her skal man vare sig, 
for virkeligheden viser, at 
de ældre klør mindst lige så 
energisk på som de yngre 
og nytilkomne kræfter, for 
hvem det opsøgende ‘vi-gør-
det-hele-selv'-turnéliv tit 
kommer som et overraskende 
(mer)arbejde.
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Hvordan ser feltet 'professionel dansk scene-
kunst for børn og unge' ud om 10, 20 eller 30 
år? Hvilke personer og teatre vil være at finde 
på feltet? Vil feltet være større eller mindre end 
nu, målt i antal af teatre? Hvor mange og hvil-
ke typer af fagligheder vil arbejde på feltet? 
Vil området fortsat tegne en mangfoldighed af 
udtryk og holdninger, eller vil der være sket en 
decimering af den forskellighed og frodighed, 
som er lige nu, år 2008? 
 Hvad kan man gøre nu for at søge at sikre, 
at den levende her og nu-scenekunst-optræden 
for børn og unge fortsat er noget, som børn 
og unge (og for den sags skyld også voksne) i 
fremtiden kan nyde godt af at møde? Og hvilke 
foranstaltninger kan man træffe med det sigte 
at søge at sikre, at udtrykkene kunstnerisk og 
oplevelsesmæssigt fortsat er af vedkommende, 
aktuel og højeste kvalitet? Hvad kan man med 
andre ord gøre i forsøg på at sikre et kvalita-
tivt godt generationsskifte?
 Allerførst, når man taler om generations-
skifte inden for 'professionel dansk scenekunst 
for børn og unge', må man gøre sig klart, hvil-
ken type af generationsskifte man taler om. 
Generation betyder slægtled, og man regner 
typisk med, at der er cirka 30 år mellem to 
generationer. Men er det skifte, vi taler om:

•	 	Et	skifte	på området som helhed?	

•	 	Et	skifte	på de enkelte teatre?

•	 	Et	skifte	i forhold til de enkelte skabende og 

udøvende kunstnere?	

Et	skifte	i	forhold	til	de	enkelte		
skabende	og	udøvende	kunstnere

Hvis vi starter bagfra, er der en del helt kon-
krete 'alarmklokker', som kalder på udskiftnin-
ger eller omrokeringer på personniveauet. 
 Oplagt med hensyn til dem, som er med på 
scenen. De optrædende bliver ældre med tiden. 
Anseelig mange nærmer sig pensionsalderen 
i løbet af de næste 10-15-20 år. Nu er det be-
stemt ingen naturlov, at ældre skuespillere 
ikke kan spille børn eller unge-roller, –karak-
terer eller –figurer – hvis det er det, stykkerne 
tilskriver. Men det er bestemt heller ikke givet, 
at alle har talent for at gøre det overbevisende 
og godt. Derfor er nye, unge spillere til området 
– alene af den grund – nødvendige for at sikre 
områdets fortsatte eksistens og udvikling. 
 En endnu vægtigere grund, som er uafhæn-
gig af rollernes alder, er det faktum, at det at 
arbejde som skuespiller på børne- og ungdom-
steaterområdet både er fysisk og mentalt slid-
somt, også fordi det for mange ofte, ud over at 

skulle agere livfuldt på scenen, også handler 
om meget andet praktisk arbejde omkring et 
teaters virke.  
 En måde at løse denne problematik på er, at 
de kompetente og erfarne optrædende sadler 
om og i stedet begynder (udelukkende) at bruge 
og videregive deres værdifulde erfaringer i rol-
len som instruktører, dramatikere, scenografer 
eller "devisingiværksæt-tere". Såfremt lysten 
og evnerne er til det. 
 Nok en vej at gå, er at de ældre på området 
begynder mere bevidst og systematisk at vide-
regive deres viden og erfaringer i form af kon-
sulentbistand og/eller via undervisning til de 
nye, unge teatre og til de enkeltpersoner, som 
måtte være interesseret.  
 En sådan erfaringsformidling kunne man 
forestille sig kanaliseret ind i regi af de nuvæ-
rende efteruddannelseskurser og workshops 
på Scenekunstens Udviklingscenter og andre 
relevante steder. Lige som det i regi af en sce-
nekunstnerisk grunduddannelse vil være op-
lagt at trække på den scenekunstneriske viden 
og indsigt, som folk, der har været med i mil-
jøet helt eller næsten fra starten, har. 
 Og endelig er det vigtigt at holde sig for øje, 
at der på området er talrige eksempler på, at 
kunst ingen alder har. At sprænge grænser og 
vove noget aldrig før prøvet og at bryde med 
traditioner og kaste sig ud på eksperimenternes 
dybe vand er i lige så høj grad noget, som kom-
mer fra dem, som har været i branchen altid, el-
ler i rigtig mange år61, som fra de unge og dem, 
som er nye i branchen. Gamle grupper kan stag-
nere og 'falde af på den', men man kan lige så 
vel finde eksempler på mainstream, vanlighed, 
efterligningstrang og traditionsfastholdelser 
hos unge i nytilkomne grupper. Som udtryk for 
mangel på mod. Som et (misforstået) behov for 
at vinde anerkendelse og respekt hos publikum 
og medbrancheteatre. Og/eller af mangel på 
faglig kunstnerisk kunnen (og talent). 

Et	skifte	på	de	enkelte	teatre

Forgår Gruppe 38, når Bodil Alling stopper på 
teatret? Lukker Teatret Møllen ned, når Gitte 
Kath slutter med at arbejde der? Står og falder 
Meridiano Teatret med Giacomo Ravicchio? 
Kan Jytte Abildstrøms Teater leve videre uden 
Jytte Abildstrøm? Vil Teatret Månegøgl kunne 
fortsætte uden Hanne Trolle? 
 Det vil man ikke kunne svare entydigt på. 
Men man kan med sikkerhed sige, at utroligt 
mange teatre har udviklet helt unikke og egen-
artede kunstneriske formsprog, fordi nogle 
ganske bestemte mennesker har sat deres helt 

7. generationsskifte 

[61] Bo Stendell Larsen og 
de grænsesøgende eksperi-
menter, hans AbstraXteater 
skaber, er et oplagt eksempel. 
De egenartede og kompromis-
løse udtryk, Catherine Poher i 
mange forskellige teatres regi 
er medskaber af, er et andet 
eksempel blandt mange.    
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personlige præg på teatret og lagt ganske me-
get tid, sjæl og energi i at fastholde og udvikle 
det teater, de er på, og som de ofte også leder, i 
bestemte retninger, via helt specielle arbejds-
måder. Man kan således med rette tale om en 
helt særlig Møllen-matrix, en "typisk" Gruppe 
38-forestilling, osv.  
 Hermed ikke være sagt, at teatrene ikke kan 
videregive deres erfaringer på en måde, som kan 
være til glæde og gavn for nye og yngre teater-
generationer. Det handler om at finde velegnede 
former. Måder, som begge parter får noget ud af. 
Praksisser og platforme, som i respekt for 'det 
gamle' giver plads til, at "det nye" kan udfolde sig.  
 De nye yngre skal ikke overtage de gamle 
ældres positioner. Det handler ikke om, at de 
skal efterligne, kopiere eller fylde gamle teatre 
ud. Det drejer sig om at sørge for, at vigtige 
erfaringer ikke går tabt. At skabe åbninger og 
sammenhænge, hvor unge bliver inspireret, 
udfordret og/eller provokeret af den kunst og 
de processer, som folk, der har været længe i 
miljøet, står for og arbejder med at udvikle. For 
at de i de møder, sammenstød og samarbejder 
gennem deres egne selvstændige kunstneriske 
processer udvikler deres egne selvstændige 
scenekunstudtryk. Måderne er mange.
 På Teatret Møllen handler generationsskifte 
ifølge Gitte Kath i lige så høj grad om teatrets 
egen nysgerrighed i forhold til en udvikling. 
Det handler ikke bare om, at "vi skal skiftes 
ud", men lige så meget om, "hvem kan komme 
ind og fortsætte det her, som vi er så optaget 
af". Teatrets vision om at realisere et Børnetea-
terlaboratorium eksemplificerer det. 
 Med et Børneteaterlaboratorium ønsker Tea-
tret Møllen at skabe nye samarbejds-partnere. 
Ønsket er at komme ud over det, at det ofte 
hver gang, der skal foreslås nye instruktører 
og spillere udefra, er "de samme Tordenskjolds 
soldater, vi nævner". 
 Og modellen kan ifølge Gitte Kath være en 
tretrinsraket. Et udviklingsforløb, hvor teatret 
tager en instruktør (en færdiguddannet eller en 
elev fra Statens Teaterskole) ind, fordi vedkom-
mende af egen kunstnerisk lyst og drift gerne 
vil have eller allerede har en indsigt i den 
måde, hvorpå teatret arbejder. Først skal ved-
kommende følge Gitte Kath gennem en produk-
tion. Derefter bytter man roller, så Gitte Kath 
følger et forløb på teatret, hvor vedkommende 
instruerer. Og som det tredje trin skal vedkom-
mende selv lave en selvstændig produktion. 
 Den instruktør og/eller de skuespillere, som 
kommer ind i et sådant uddannelsesforløb på 
teatret, skal ikke lave det samme som Teatret 
Møllen. De skal stille sig på skuldrene af den 
indsigt, de får ved at være på stedet, og derud-
fra skabe deres eget. Teatret Møllen har intet 
ønske om og ser ingen idé i, at nogle forsøger 
at videreføre Teatret Møllen i en kopieret ud-

gave: "Vi ønsker ikke, at vores teater skal være 
et hvilket som helst teater. Men vi vil gerne 
være med til at lægge nogle pejlemærker. Med 
kendskab til det, som vi står for, skal der ska-
bes mulighed for, at de, som vælger at ville 
arbejde nede hos os, gennem en selvstændig 
kunstnerisk proces kan lave en udvikling på 
vores erfaringer, fordi vi selv mener, at det har 
været vældigt væsentligt det, som vi har udvik-
let igennem alle de mange år." 
 Én model er en slags mesterlæreagtigt forløb. 
Uddannelses- og/eller produktionsforløb, hvor 
gamle teatre inviterer nye og yngre kræfter in-
denfor på deres teater for her at vise, hvordan 
de arbejder, og videregive deres erfaringer.  
 En anden model er helt bevidst at vælge at 
skabe forestillinger sammen med unge talen-
ter. Noget Bo Stendell Larsen har praktiseret, 
lige siden han i 1998 startede AbstraXteater, og 
ofte er der tale om unge, som kommer med en 
anden baggrund end skuespillets, fx unge mu-
sikere, dansere etc. 
 En tredje model er kun at videregive 'skal-
len'. At en ny og yngre person (eller eventuelt 
flere) overtager ledelsen af et gammelt teater 
og selv fylder det indhold og den form ud, som 
man/de ønsker at tegne teatret med. 
 På det felt er Lasse Bo Handberg som for-
holdsvis ny leder af et gammel traditionsrigt 
teater som BaggårdTeatret et godt eksempel. 
Da han i oktober 2003 overtog stillingen som 
kunstnerisk leder af BaggårdTeatret, gik han, 
som han selv udtrykker det "ikke efter en re-
volution, men en reformation". For ham har 
det handlet om "at stille sig på skuldrene af 30 
års rigtig, rigtig godt arbejde, hvor der for det 
første er blevet skabt en revolution, der hed-
der det opsøgende børneteater", og herudover 
er blevet skabt "en måde at producere på", "et 
godt navn og rygte" og "måske en veneration 
for ungdomsteater". For ham handler det om 
at udvikle teatret videre på den måde han 
brænder for og finder spændende, "i fornuftig 
respekt for, hvad der er gået forud. Vi har også 
stadig alle plakaterne hængende, og der er 
masser af ansatte, der stadig er de samme, på 
den måde har vi ikke tømt teatret for sjæl og 
indhold og givet det en ny identitet"62. 
 Og endelig er en fjerde vej, at unge kommer 
til miljøet via det teater, de selv danner og ud-
byder forestillinger gennem. At det er en vej, 
mange vælger, kan læses i den vækst i nye tea-
tre med unge som drivkræfter og optrædende, 
som løbende er sket63. 

Et	skifte	på	området	som	helhed

Indledningsvis i nærværende redegørelse blev 
en afgrænsning af området 'professionel dansk 
scenekunst for børn og unge' valgt ud fra den 
optik, at de forestillinger, som bliver produceret 

[62] Som eksempler på 
teatre, der også inden for 
de sidste år har fået nye og 
yngre kunstneriske ledere, 
kan nævnes Jako-Bole Tea-
tret, hvor Steen Nørgaard fra 
sæson 2005/2006 afløste 
Anders Ramberg, og Steen 
Mourier, som fra efteråret 
2007 overtog ledelsen af 
Filuren efter Peder Svendsen.   

[63] Jævnfør også Bilag 3, 
hvor det år, teatrene blev 
dannet og begyndte at spille 
børneteater, fremgår. 



�� / Spot på Danmarks skjulte teaterskat/ Spot på Danmarks skjulte teaterskat

og spiller på de store, etablerede teaterinstitu-
tioner, er valgt fra. 
 Fokus er på det professionelle opsøgende og 
turnerende børne- og ungdomsteatermiljø, som 
skaber forestillinger under anderledes fleksible 
og frie produktionsvilkår. 
 I mængden af disse har nogle få teatre været 
med helt – eller næsten helt – fra starten, mens 
mange kom til op gennem 1980'erne. Og især 
fra begyndelsen af 1990'erne og frem er antal-
let af teatre vokset hastigt64. 
 Man kan ud fra en sådan skelnen i børne-
teateranciennitet sige, at de teatre, som ikke 
har været med på området i ret mange år, og 
de, som fortsat måtte komme til, entrer et felt, 
som generationen før har skabt fra bunden ved 
benhårdt arbejde og stor solidaritet op gennem 
1960'erne, 70'erne og 80'erne. De nye går så 
at sige ind og bliver en del af en brancheskal 
skabt af 'de gamle'. De bliver del af en plat-
form, af en måde at producere på og en måde 
at afsætte forestillingerne på, som er skabt af 
generationen før dem selv. Derfor vil en del af 
dem naturligt på det brancheorganisatoriske 
niveau sætter spørgsmålstegn ved måder at 
gøre tingene på, og de vil afprøve og bryde va-
ner. Mere herom i de følgende kapitler. Men det 
er, som nævnt ovenfor, ikke givet, at det er de 
nye, som kunstnerisk set fornyr og løfter områ-
det kvalitativt. Den kunstneriske fornyelse går 
på tværs af baggrunde og aldre. 
 Nedenstående Figur f illustrerer de forskel-
lige måder, hvorpå nye kan komme til miljøet.

paradokser	og	udfordringer

En af de store udfordringer i forbindelse med 
sikring af områdets fortsatte eksistens og ud-
vikling er at finde måder, hvorpå al den erfa-
ring og viden, de erfarne folk i miljøet har, ikke 
går tabt. Og her er der et paradoks at spore i 
det, at mange erfarne autodidakte på feltet har 
svært ved at se sig selv som erfaringsformid-
lere for de unge. 
 En anden udfordring er at gøre miljøet 
udfordrende, attraktivt og muligt at vælge 
for de nye generationer af scenekunstneriske 
fagligheder. Her er det for eksempel et para-
doks, at uddannelsesforløbene på de statslige 
teaterskoler gør det så svært eller umuligt for 
eleverne at lægge deres praktikforløb på et 
opsøgende og turnerende børneteater. Og ikke 
mindst at der ingen scenekunstnerisk grund-
uddannelse er, som er rettet direkte imod den 
måde, hvorpå området producerer og spiller 
teater. 
 Og endelig er en tredje og overordnet udfor-
dring at finde ud af, hvordan man med størst 
udbytte for området, og dermed børne- og ung-
domspublikummet, navigerer i en tid, hvor de 
faste ensembler nok fortsat vil være på retur, 
hvor faggrænser brydes ned, samtidig med 
at der fordres fagspecifik professionalitet, og 
hvor korte freelancebeskæftigelser er hoved-
reglen. 

scEnEKunst		
For	Børn	og	ungE

Et	gAMMElt	tEAtEr	

unge	inviteres	med	
i	"Mesterlærer"-
lignende	forløb

Et	gAMMElt	tEAtEr	

Et	nyt	(ungt)	tEAtEr

Et	gAMMElt	tEAtEr	

Et	gammelt	teater	
skaber	forestillinger	
sammen	med	unge	
udefra	

unge	starter	selv	et	
teater

Et	gammelt	teater	får	
ny,	ung	leder	

Figur	F

[64] Jf. Bilag 3.
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Nærværende kapitel beskæftiger sig med den 
måde, hvorpå miljøet 'professionel dansk sce-
nekunst for børn og unge' er organiseret. 
 Først beskrives den måde, hvorpå de teatre, 
som på under 40 år er vokset fra fem teatre til 
mere end 130 scenekunstgrupper, er struktureret 
indadtil. Herefter følger et billede af, hvordan om-
rådet tilsvarende ser ud som branche betragtet. 
Og afslutningsvis skitseres en række paradokser 
og udfordringer inden for begge fokusfelter. 

strukturer	indadtil	i	de	enkelte		
teatre		

ForEning	EllEr	sElVEJEnDE	institution	
De professionelle danske scenekunstgrup-
per, som producerer forestillinger for børn og 
unge, er små, overskuelige enheder med en 
flad organisatorisk struktur. Store udbyggede 
hierarkier, hvor kommunikationen må gå gen-
nem mange personer for at nå fra afsender til 
modtager, eksisterer ikke. Det 'lille format' og 
de ofte mere uformelle strukturelle retnings-
linjer, teatrene eksisterer med, afspejles i det, 
at så forholdsvis mange teatre er organiseret 
som foreninger. En forening er en mere smidig, 
enkel og ureguleret måde at være teater på 
end en selvejende institution, fordi der til den 
sidstnævnte er knyttet flere formalia og flere 
forskellige juridiske regler i forhold til udfær-
digelse af formål, nedsættelse af en bestyrelse, 
afholdelse af generalforsamling m.m. 
 I praksis virker foreninger ofte på lignende 
vis. De juridiske regler er det, som adskil-
ler. Og også her skal man være varsom med 
at kategorisere og låse teatrene fast. At være 
organiseret som en selvejende institution er 
for eksempel ikke ensbetydende med, at man 
nødvendigvis er mere institutionaliseret i sit 
daglige virke end et teater, som er organiseret 
som en forening. Uanset formel organisations-
type er nærhed et nøgleord i miljøet qua det, 
at teatrene på alle ledder, mandskabsmæssigt, 
fysisk og økonomisk set, er små størrelser set 
i forhold til andre teatre og til virksomheder i 
det hele taget.  

MAngE	lEDErstyrEDE	tEAtrE	og	Få		
KollEKtiVt	styrEDE		
Flertallet af de teatre, som startede som grup-
peteatre i 1960'er, 70'erne og 80'erne, er i dag 
lederstyrede, og teatre, som kom til op gennem 
90'erne og efter årtusindskiftet, vælger tilsva-
rende at tegne sig med en chef i spidsen. Det 
er der flere grunde til: Den øgede professiona-
lisering, som er sket med årene. Den stigende 

faglige specialisering. Og den effektivisering 
og individualisering, som samfundsmæssigt 
set har kendetegnet perioden. 
 Herudover gør en række helt praktisk jord-
nære forhold sig gældende. For eksempel  det, 
at mange teatre ofte kun er deres ledere. Og 
den helt simple forklaring, at det var den per-
son i den kollektive kreds, som blev tilbage, da 
fællesskabsstyringen blev opløst. Eller at det 
var ham eller hende, som havde lysten til og 
evnerne for at være frontfigur og hovedansvar-
lig for at holde i tømmerne indadtil og tegne 
teatrets profil udadtil. 
 Et fåtal af 'de gamle' teatre holder stadig fast 
i den kollektive ledelsesform. Fx Teatret Møllen 
og Teatergruppen Batida. Gitte Kath fra Teatret 
Møllen fortæller, at Teatret Møllen holder fast 
ved den kollektive ledelsesform, fordi teatret ad 
den vej kan bruge de forskellige ressourcer, der 
er på teatret; fordi det er en måde, hvorpå alle 
kommer til at føle ansvar for teatret; og fordi 
de ved at være en fælles ledelse kan løfte i flok 
i krisesituationer. Og Teatergruppen Batida be-
grunder det således: "Beslutningsprocesserne er 
under kollektiv ledelse muligvis mere langsom-
melige. Til gengæld er de beslutninger, der ta-
ges, velovervejede og har alle med. Det synes vi 
er en stor fordel. Det skaber et godt og energisk 
arbejdsmiljø – en arbejdsplads, hvor alle er med 
i det fælles projekt."
 Endelig skal man være varsom med placerin-
ger. For hvad for eksempel med de små teatre, 
som drives, tegnes og næsten kun består af to 
personer? Munk & Pollner teaterproduktion, 
Frøken Fracasos Kompagni, Teater 2 Tusind m.fl. 
Hvor hører de hjemme? De er jo både deres egne 
ledere og et lille kollektivt styrende team?

Kun	Få	(FulDtiDs)HElårsstillingEr	
Der er kun få (fultids)helårsstillinger på feltet 
'professionel dansk scenekunst for børn og 
unge', og de, som er, går typisk til kunstneriske 
ledere, administratorer og teknisk personale, 
dvs. kun i ringe udstrækning til de skabende 
og udøvende kunstnere, som er dem, denne re-
degørelse fokuserer på. Freelancearbejde er for 
dem i dag den mest udbredte ansættelsesmåde.
 Rigtig mange teaterledere er kunstneriske 
ledere, men ikke fuldtidsansatte året rundt. De 
er fast på deres teater og dermed ikke freelan-
cere, men samtidig har flere af dem i kortere 
perioder ansættelser på et andet teater, fx som 
instruktør eller skuespiller. Og en lang række 
spillere og andre scenekunstneriske faggrup-
per er i praksis og kunstnerisk forstand "fast" 
tilknyttet et teater, men de er det ikke som fa-

8. organisering 
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ste eller fuldtidsansatte, men som tidsbegræn-
sede freelanceansatte og må derfor også tage 
kortvarige midlertidige job andre steder. 
Endelig må man også rettelig sige, at der er 
meget få faste helårsstillinger på scenekunst-
feltet i det hele taget. Det er ikke kun et vilkår 
for det arbejdsmarked, som er knyttet til sce-
nekunst for børn og unge65.

tEAtEr	på	FrEElAncEBAsis,	soM	FAst	En-
sEMBlE	EllEr	soM	Et	MiKs	 		
Nogle teatre hyrer alt det kunstneriske perso-
nale ind fra gang til gang. Mens andre –både 
gamle og nye scenekunstgrupper – vælger at 
være et mindre, fast kunstnerisk team sammen 
med lederen66. Og blandt teatrene er der stem-
mer, som taler både for og imod indførelsen 
eller genindførelsen af ensembler. 
 Freelancemodellen giver mulighed for at 
trække nye kræfter ind. Åbenheden giver frihed 
til nye valg. Muligheden for den omskiftelighed, 
som et teater, der gerne vil afprøve nye kræfter, 
har brug for. Ulempen er, at det ikke er muligt at 
bygge oven på de erfaringer, man lige har gjort 
sammen. Man kan ikke sammen arbejde videre 
med nogle måder at gøre tingene på, som man 
har fundet frugtbare og spændende. Man får 
ikke lejlighed til sammen at dykke dybere ned i 
de spor, man har gået sammen ud af, og aldrig 
blev helt færdige med. Her har den faste trup 
sin styrke. I muligheden for at forfine og skabe 
raffinementer i et kunstnerisk sprog, man ken-
der mange af styrkerne og svaghederne i.  
 En afledt virkning af det at være et ensemble 
er sammenholdet. Følelsen af fællesskab, den 
'vi står last og brast'-kampånd og det hejste flag 
for sagen, som det giver i bakspejlet at kunne 
se tilbage på det, man har fostret sammen og 
fortsat brænder for at lave mere af – sammen. 
En del 'gamle' grupper 'har det sådan'. Både de, 
som i dag fortsat er ensembler, og de, som en-
gang var med i et, husker den fællesskabets so-
lidariske ånd, der var. Men også flere af de nye 
teatre nævner ensemblemodellens fortrin, og 
de hægter det netop op på ord som fordybelse, 
kontinuitet, udvikling, fællesskab, muligheder-
nes rum og den plads, det giver til åbenhed.  
 Og endelig kan man fra en brugersynsvinkel 
finde behag i at kende et teaters stil og kunst-
neriske profil. 

statsensemble	for	børneteater-
ordningen	

En	trEårig	stAtslig	MErBEVilling	AFsAt	
til	At	styrKE,	uDViKlE	og	synliggørE		
oMråDEt	
Lad os se, om det er muligt for en treårig stats-
lig merbevilling på i alt 18. mio. kr. "at styrke 
og udvikle det moderne børneteater samt ska-
be større synlighed". 

Det var den overordnede tanke og målsætning, 
som lå bag den statsensembleordning, som 
Kunstrådet 19. maj 2004 besluttede skulle gen-
nemføres som en forsøgsordning. 
 Den 1. december 2004 pegede Kunstrådet, ef-
ter indstilling fra Scenekunstudvalget, i feltet 
af 18 ansøgere på Theater La Balance og Co-
rona Danseteater, som havde ansøgt sammen. 
Under navnet Corona La Balance begyndte de 
to fusionerede teatre 1. juli 2005 deres treårige 
statsensembleperiode. 
 De to teatre beskrev i deres ansøgning en 
vision om at etablere et stort teaterhus for 
scenekunst for børn og unge. Men de betonede 
samtidig, at det væsentlige ikke er selve huset 
eller placeringen, "men det at skabe en mere 
dynamisk enhed med kapacitet til at løfte 
større opgaver end dem, de danske børneteatre 
hidtil har kunnet løfte". 
 Et børneteaterhus blev det heller ikke til. 
Styret af at ville åbne døre, favne bredt, være 
innovative, at være samlingspunkt for hele 
scenekunst for børn- og ungeområdet og at 
skabe synlighed til området, gav de to teatre 
sammen deres bud på, hvad et statsensemble 
kunne være. De producerede og spillede hele 
10 nyproduktioner. De udfordrede bl.a. de et-
fire-årige med Per Nørgaards særegne musik 
i Soldans og Månespil, gik sammen med Betty 
Nansen Teatret om den meget store produktion 
Aeneas og skabte Vejen til min far i samarbejde 
med de to internationalt anerkendte italienske 
dansere og performere Michele Abbondanza og 
Antonella Bertoni. De lancerede i 2007 en inter-
national scenekunstfestival for børn og unge, 
Spring Festival. Og de planlagde og gennemførte 
med invitation til folk fra området og andre 
scenekunstnere i alt 17 workshops og laborato-
rier, heriblandt under overskriften Det kreative 
arbejde tre nytænkte workshopmoduler med et 
langsigtet og udviklingsorienteret sigte67. 

nEDsAt	BEVilling	og	stop	For	orDnin-
gEns	FortsættElsE
I foråret 2007 ansøgte Corona La Balance om 
at få deres kontrakt, som udløb 30. juni 2008, 
forlænget med et år. Det fik de, men på en me-
get nedsat bevilling. Det samlede tilskud er i 
sæson 2008/2009 på 6 mio. kr. (3 mio. kr. fra 
Scenekunstudvalget og 3. mio. kr. sammensat 
af diverse ekstrabevillinger) mod 9 mio. kr. 
pr. år i de tre første år (sammensat af 3. mio. 
kr. fra Scenekunstudvalget og 6 mio. kr. fra 
Kunstrådet). 
 Og i foråret 2008 besluttede Kunstrådet, som 
led i rådets spareforanstaltninger, at ordningen 
skal nedlægges efter den etårige forlængelse.  

[65] Ifølge Børneteateravisen 
nr.145, p.3 findes der "blot 
omkring 100 helårsstillinger

[66] Søren Søndberg danner 
fx team med Bodil Alling på 
Gruppe 38, der blev dannet i 
1972. Signe Birkbøll, Dorthe 
Holbek m.fl. danner cirklen 
rundt om Jytte Abildstrøm 
på Jytte Abildstrøms Teater 
fra 1964. Og Tilde Knudsen og 
Martin Ammundsen danner 
kreds om Peter Kirk på det 
relativt nye teater (2003) Aste-
rions Hus. Osv., osv.

[67] Impulsivitet, som under-
søger den første inspiration, 
den irrationelle tanke, og 
hvad der i det hele taget sker, 
hvis fænomenet impulsivi-
tet gives frit løb. Processen, 
som undersøger sider af den 
skabende proces som fx: Hvad 
er det, der sker, når vi skaber? 
Hvor længe tager det at få en 
idé? Hvordan har vi det med at 
være i tvivl og med at befinde 
os i kaos? Samt Reproduktion, 
hvor deltagerne arbejder med 
spørgsmålet om, hvordan 
man holder en forestilling i 
live, som spilles for fyrrety-
vende gang, og derved søger 
at komme på sporet af, hvad 
livfuldheden er afhængig af. Se 
også den eksterne teaterfaglige 
evaluering af statsensemblet 
på www.kunst.dk.
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organisering	udadtil	som	branche	

BørnEtEAtErsAMMEnslutningEn	Er	BrAn-
cHEns	orgAnisAtion
BørneTeaterSammenslutningen (BTS) er bran-
chens organisation. Det er områdets teatres 
organisation. 
 Organisationen, som blev dannet helt til-
bage i 1968 med fem teatres underskrift, og 
som i dag (2008) har 57 medlemmer68, er både 
en arbejdsgiverorganisation og en interesseor-
ganisation. 

BTS som arbejdsgiverorganisation 
Som arbejdsgiverorganisation tegner BTS (i 
samarbejde med Foreningen Af Små Teatre, 
FAST) overenskomst med de faglige forbund, 
som er områdets folks forbund. Dvs. Dansk 
Skuespillerforbund (DSF), Teaterteknikerfor-
bundet (TEF), Danske Dramatikeres Forbund 
(DDF), Sammenslutningen af Danske Sceno-
grafer (SDS) og Foreningen af Danske Scenein-
struktører (FDS). 
 Som arbejdsgiver har det teater, som er med-
lem af BTS, en base at læne sig op ad eller falde 
tilbage på i alle de spørgsmål, som angår løn og 
arbejdsforhold i forhold til de folk, teatret har 
eller skal til at ansætte. Uanset om man er et 
nyt eller et gammelt teater, og uanset om teatret 
er stort eller lille, er det her, man kan få svar på 
sin uvidenhed på de felter og ad den vej være 
med til at føre den samme ansættelsespolitik 
som de andre teatre på området. BTS er også 
med i Dansk Erhverv. En erhvervsorganisation, 
medlemsteatrene kan trække på i forhold til 
juridiske og organisatoriske spørgsmål. 

BTS som interesseorganisation
Som interesseorganisation varetager BTS en 
opgave, såvel udadtil som indadtil.  
 Udadtil placerer BTS sig som den centrale 
medspiller i det kulturpolitiske landskab, når 
det handler om at varetage de interesser, be-
hov og visioner, som er på det professionelle 
danske scenekunstområde for børn og unge. 
Sammen med FAST er BTS den organisation, 
som repræsenterer teatermiljøet uden for de 
etablerede teatre. 
 BTS og FAST er de organisationer, som det 
politiske system forholder sig til, spørger til 
råds og lytter til, hver gang der skal diskuteres 
noget, som handler om vilkår for de teatre, som 
ikke er Det Kongelige Teater, landsdelssce-
nerne, københavnske teatre, eller andre store 
scener69. BTS har også indstillingsret til Scene-
kunstudvalget og til Kunstrådet via organisa-
tionens sikrede plads i Kunstrådets repræsen-
tantskab. På BTS' s hjemmeside, www.btsam.
dk, kan man orientere sig i de mange kulturpo-
litiske opgaver organisationen har programsat 
og arbejder på. 

Indadtil giver medlemskab af BTS teatret 
mulighed for at deltage i den interne debat og 
erfaringsudveksling. Via generalforsamlingen 
og via de ugeprogrammer på den tilbageven-
dende Teater for børn og unge-festival i april, 
som BTS i samarbejde med Teatercentrum (TC) 
de sidste år har stået for. 
 BTS arrangerer herudover også andre semi-
narer og særlige aktiviteter for medlemmerne. 
Bl.a. gennem BTS's uddannelsesfond. Og BTS 
arbejder tæt sammen med Scenekunstens Ud-
viklingscenter (SUC). BTS's kursus- og semi-
narvirksomhed afholdes for eksempel ofte på 
SUC. BTS har bl.a. i sit arbejdsprogram som 
mål at arbejde for, "at Odsherred Teaterskole 
får permanent status som efteruddannelses-
sted og bliver et videns- og kompetencecenter 
for børneteatret med et klart større budget-
grundlag end det nuværende". 
 Og sammen med FAST driver BTS en ny-
hedsportal, www.proscenium.dk, der primært 
er målrettet de ansatte på de professionelle 
teatre. En portal, hvor teatrene og andre inte-
resserede kan holde sig orienteret om begiven-
heder, som er væsentlige for branchen.  

Tradition for konstruktivt kollegialt  
kvalitetsarbejde 
BTS har lige fra sin start i slutningen af 
1960'erne været en holdeplads for holdninger 
af forskellige og ofte indbyrdes meget kontra-
sterende slags. Set i et historisk bakspejl er det 
netop denne forskellighed og det, at teatrene på 
konstruktiv vis har brugt organisationen til at 
debattere kvalitet – uden at kunne opnå konsen-
sus – som har skabt rum for den kunstneriske 
kvalitetsudvikling, som er sket gennem tiden. 
 Kikker vi et kort øjeblik tilbage i historien, 
er den kvalitetsdebat, som meget seriøst og 
struktureret fandt sted i 1980'erne, et godt 
eksempel på det frugtbare i meningsforskel-
lene. Teatrene arbejdede på organiseret vis 
sammen om at yde hinanden kollegial sparring 
og kvalitetskritik, ud fra den tanke, at højnelse 
af forestillingskvaliteten på de enkelte teatre 
kommer hele området til gode. Teatrene så og 
diskuterede hinandens forestillinger ud fra syv 
kvalitetskriterier, som blev udformet i BTS-
regi70. Teatrene gjorde det i den uge i april, hvor 
de var på festival, men også i årets løb. 
 Som en udløber af ønsket om at arbejde med 
at kvalificere egne og hinandens forestillinger 
besluttede medlemmerne at nedsætte et kva-
litetsudvalg. Udvalget, som repræsenterede de 
forskellige fagligheder på feltet, blev udpeget 
til at være den gruppe særligt fagligt kompe-
tente personer, som teatrene kunne kontakte 
for at få "nogle øjne udefra" til at se på deres 
forestillinger, når de havde haft premiere. Her-
udover kunne teatrene bede udvalget om at 
forholde sig til hele deres repertoire og til de 

[68] Jf. Bilag 4.

[69] Et godt eksempel er 
Egnsteaterrapporten REGIO-
NALTEATRE: Forslag til en 
kvalitetssikring (kan læses via 
www.proscenium.dk under 
dokumenter), som BTS via den 
daværende formand Henrik 
Køhler var med til at præge 
indholdet af.

[70] Jf. Bilag 2.
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fremtidsvisioner, man havde som teater. Udval-
get var ulønnet, og besøget var omkostningsfrit 
for både udvalg og teatrene. BTS betalte.  
 I de sidste år har kvalitetsudvalgsarbejdet 
været sat på standby i erkendelse af, at udval-
gets arbejde her ikke har været særligt efter-
spurgt. Især ikke blandt de mange nye teatre. 
Dette kan skyldes flere ting. Fx at nye teatre 
ikke ved, at udvalget eksisterer, eller at man 
bevidst søger kvalitetsmæssig hjælp andre 
steder. Og i foråret 2008 besluttede BTS' besty-
relse at nedlægge udvalget, fordi det ikke rigtig 
bliver brugt, og for at markere at man ønsker 
at gå nye veje i kvalitetsudviklingsarbejdet.
 I dag er der stadig holdningsforskelle 
blandt medlemsteatrene. Alle arbejder på at 
skabe forestillinger af høj kvalitet, men der er 
forskellige syn på, hvad kvalitet er, og hvordan 
man kan bane vej for kvalitet. BTS' formand, 
Jørgen Carlslund, beskriver forskelligheden 
således: "Ingen udtaler sig om, at god kvalitet 
ikke er vigtig, men nogle har den holdning, at 
organiseringen af teatrene er vigtigere end 
kvalitetsnormer, andre, at der alligevel ikke er 
tale om kvalitetsbedømmelse, men om smag. 
Andre, at kvalitetsforbedring bedre finder sted 
inden for BTS end uden for, og at det derfor er i 
alles interesse at få teatre med ringere kvalitet 
med. Andre mener, at kvalitetsdiskussionen/
kvalitetskrav kan have den konsekvens, at mil-
jøet bliver konformt og konservativt, og andre 
igen, at professionalisme defineres som 'teater 
til tiden', og at den kunstneriske kvalitet i sid-
ste ende er op til publikum at bedømme."

Nye objektive optagelseskriterier – faktuel-
le produktionsmæssige frem for kvalitative 
Tidligere stemte medlemsteatrene, på bag-
grund af en ansøgning fra det medlemskabs-
søgende teater, om, hvorvidt et ansøgende 
teater måtte være med. Men på general-for-
samlingen i august 2007 vedtog man nye op-
tagelseskriterier. Et teater, som ønsker at være 
medlem af BTS, er nu berettiget til det, såfremt 
det, ud fra nogle bestemte faktuelle retnings-
linjer omkring egenproduktion, salg m.v., kan 
dokumentere, at det i produktionsmæssig for-
stand er et professionelt producerende teater. 
Optagelse i BTS handler således ikke længere 
om kvalitet. Der er ingen kunstnerisk kvalitets-
mæssig spærring, som kan forhindre teatre, 
der opfylder de objektive produktionsmæssige 
krav, i at være med. 
 Forslaget blev stillet af bestyrelsen, fordi 
man ønskede at frisætte medlemmerne for 
at skulle dømme, om dem, der søgte ind, var 
værdige til optagelse. Man ønskede at skærpe 
BTS til at være en organisation af professionelt 
producerende teatre. 
 For fuldstændighedens skyld skal det næv-
nes, at BTS, ifølge BTS formand, Jørgen Carls-

lund,: "allerede for 10 år siden indførte 'teater 
til tiden' (altså økonomiske og kvantitative 
grundlag or optagelse) og ikke kunstnerisk 
vurderng som optagelseskriterier, og at besty-
relsen indstillede ansøgere til optagelse ud fra 
disse kriterier. På generalforsamlingen skulle 
medlemsteatrene godkende eller ikke godkende 
bestyrelsens indstilling ved afstemning". Og 
formanden fremholder, at det nok er derfor, at 
"det i manges hoveder fortsat (har) været kva-
litative vurderinger, der har ligget til grund for 
medlemmernes afgørelse, altså indtil det på 
generalforsamlingen i 2007 blev ændret til en 
ren bestyrelsesbeslutning". 
 Med de nye optagelseskriterier blev kvali-
tetsdiskussionerne sendt "indad". På samme 
generalforsamling blev det besluttet, at BTS 
skal arbejde videre på at udbyde en række ud-
dannelsestilbud eller moduler71 til alle med-
lemmerne, i håb om, at de teatre, som har be-
hov for det, benytter sig af dem. 
 I det, man kan kalde kvalificeringskonceptet, 
ligger der også en tanke om, at de, som kan og 
ved noget, bidrager med dette til de nye og mere 
uerfarne. Altså en slags videreførelse eller revi-
talisering af den solidaritetsholdning, der lå i 
det kvalitetsarbejde, som tidligere fandt sted.  

AnDrE	orgAnisAtionEr	–	på	tEAtErBAsis
Ud over at være medlem af BTS er nogle teatre 
med i en række andre organisationer. 
 En række af de teatre, som også har et de-
cideret voksenteaterrepertoire, vælger at være 
sammen "med ligesindede" i Foreningen Af 
Små Teatre, FAST (www.fast.dk), som BTS ar-
bejder sammen med i forhold til det politiske 
system og i forhold til nyhedsportalen Prosce-
nium. 
 Mange (i alt 57 i 2008) er organiseret i AS-
SITEJ Danmark (www.assitej.dk), den danske 
afdeling af den internationale organisation for 
børne- og ungdomsteater ASSITEJ (Association 
Internationale du Théatre pour l'Enfance et la 
Jeunesse), som arbejder med at fremme sam-
arbejdet og udbrede kendskabet til børne- og 
ungdomsteatre verdens lande imellem. 
 Og en række af de teatre, redegørelsen har 
afgrænset sig til (i 2008 i alt 23 teatre samt 
SUC), er med i UNIMA Danmark (www.unima.
dk), den danske afdeling af UNion Interna-
tionale de la Marionnette, som i alt tegner 35 
medlemmer. Via organisationen har de danske 
teatre kontakt til teatre, kunstnere og undervi-
sere i andre lande, som også anvender objekter, 
dukker og/eller masker i deres kunstneriske 
arbejde72. 

KunstnErnEs	FAgForBunD	og	ForEningEr	
De enkelte scenekunstnere kan være organi-
seret i Dansk Skuespillerforbund (DSF, www.
skuespillerforbundet.dk), Teaterteknikerfor-

[71] Modulerne, som kan 
handle om alt lige fra admi-
nistration, pr og produktions-
vilkår til mere kunstneriske 
fokuseringer såsom indhold, 
tematik og form, tænkes desig-
net inden for organisationens 
tre hovedfokuspunkter: uddan-
nelse, netværk og kommunika-
tion.

[72] Jf. Bilag 4.
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bundet (TEF, www.tl.dk/sw76823.asp), Danske 
Dramatikeres Forbund (DDF, www.dramatiker.
dk), Sammenslutningen af Danske Scenografer 
(SDS, www.scenograf.dk), Foreningen af Danske 
Sceneinstruktører (FDS, www.stagedirectors.
dk), eller Uafhængige Scenekunstnere (US, 
www.scenekunstnere.dk).
 Uafhængige Scenekunstnere er en forening 
af enkeltmedlemmer, som har det til fælles, 
at de arbejder med æstetiske udtryk under de 
samme ikke-institutionelle produktionsvilkår. 
Med betegnelsen "den frie" og "risikovillige" 
scenekunst arbejder Uafhængige Scenekunst-
nere for "at forbedre produktionsvilkårene for 
den risikovillige scenekunst i Danmark". "For 
kulturpolitisk at synliggøre de uafhængige 
scenekunstnere i kulturlivet", "for at sikre 
indflydelse og interesser i de for området rele-
vante institutioner" og ikke uvæsentligt "for en 
udvidelse og vedholdende undersøgelse af sce-
nekunstbegrebet", idet US ønsker at være "et 
forum for diskussion af nye retninger og initia-
tiver inden for scenekunst i videste forstand", 
jævnfør www.scenekunstnere.dk. 
 Essentielt for de kunstnere, som er med i US, 
er, som en af foreningens medstiftere Christine 
Fentz udtrykker det, at de, som arbejder som 
uafhængige scenekunstnere, ikke nærer ønsker 
om "at stige op og vokse sig til store institutio-
ner. Vi lægger snittet et andet sted: på udvik-
ling og fornyelse af scenekunsten".  

teatercentrum	(tc)

tc	–	Et	sErVicEorgAn	For	tEAtrE	og		
ArrAngørEr

•	 	verdens største børne- og ungdomsteater-

festival.	En	årligt	tilbagevendende	Teater for 

børn og unge-festival, hvor	omkring	100	teatre	

i	løbet	af	en	uge	spiller	cirka	150	forskellige	

forestillinger	fordelt	på	cirka	500	opførelser	

ganske	gratis	for	den	skiftende	danske	værts-

kommunes	børn	og	unge	og	for	alle	de	fra	

både	indland	og	udland	tilrejsende	teaterinte-

resserede	børn	og	voksne.	

•	 	Den røde Brochure.	En	bog	med	oplysninger	

om,	hvem	der	spiller	hvad	for	hvilke	aldre	hvor-

når	osv.	En	repertoireoversigt,	hvor	alle,	der	

producerer	'professionel	dansk	scenekunst	

for	børn	og	unge',	kan	købe	sig	til	en	side	eller	

flere	om	de	forestillinger,	de	udbyder	til	salg,	

blot	forestillingen	er	refusionsgodkendt.	En	

oversigt	på	omkring	300	sider,	som	nyudkom-

mer	hvert	år	op	til	den	store	festival	i	april.

•	 	Børneteateravisen.	En	avis	specielt	om	'pro-

fessionel	dansk	scenekunst	for	børn	og	unge'.	

En	avis,	som	med	artikler,	anmeldelser,	klum-

mer,	reportager	m.m.	holder	læseren	ajour	med	

det	sidste	nye	på	området	'professionel	dansk	

scenekunst	for	børn	og	unge'.	

En	avis,	som	efter	35	år	fra	efteråret	2008	overgår	

til	web-avis	i	en	udvidet	og	mere	kontinuerligt	op-

dateret	udgave	på	adressen	www.boerneteatera-

visen.dk,	og	herudover	planlægges	at	udkomme	

mindst	en	gang	om	året	som	papirmagasin.	 	

•	 	Workshop, seminarer, konferencer og andre te-

aterfaglige aktiviteter	relateret	til	såvel	børne-

teatrene	selv	som	de	formidlere	og	opkøbere,	

som	er	bindeleddet	mellem	teatrene	og	deres	

publikum.	

•	 	rådgivning	i	spørgsmål	angående	børneteater	

og	opsøgende	teater.	

•	 	En scenekunst for børn og unge-informerende 

hjemmeside. 

Med et citat fra freelanceinstruktør Catherine 
Poher kan man med sikkerhed sige, at: 
"Det kan godt være, at dansk børneteater ikke 
altid er verdens bedste børneteater, men Dan-
mark er verdens bedste land til at organisere 
børneteater".  
 Sammenlignet med andre lande er den sce-
nekunst, som i Danmark bliver produceret 
for børn og unge, beundringsværdigt godt 
organiseret. I andre lande er børneteater helt 
anderledes ustruktureret, uigennemskuelig og 
bureaukratisk organiseret. Mange udenlandske 
teaterinteressenter kommer til Danmark. Ikke 
udelukkende for at se og opkøbe forestillinger. 
Men også for at tage ved lære af den måde, 
hvorpå feltet er organiseret. 
 Den instans, som mest vægtigt står for at 
udføre dette arbejde, er Teatercentrum (TC). 
TC er et sekretariat. Nærmere betegnet er TC 
sekretariat for Kulturministeriets Udvalg for 
Børneteater og Opsøgende Teater (UBOT). 
 Mens UBOT er et ministerielt udpeget tre-
mandsudvalg, som kan få nogle midler til at 
drive deres virksomhed for, er TC ikke lovfæ-
stet. Det er den sekretariatskonstruktion, man 
på et tidspunkt valgte skulle løfte udvalgets 
overordnede formål, som er "at udbrede kend-
skabet til børneteater og opsøgende teater" 
(Teaterloven § 26). I praksis fungerer UBOT 
som en slags bestyrelse for TC. Et tremands-
udvalg, som TC idéudvikler med og bruger som 
sparringspartner.  

tc	–	En	uDFArEnDE	orgAnisAtion	i	En		
ænDrEt	VirKEligHED	
Kommunalreformen har ændret virkeligheden 
på scenekunstområdet for børn og unge. Hele 
formidlerstrukturen er brudt op. Det, at mange 
kommuner er blevet lagt sammen, betyder, at 
de personer og instanser, som før stod for at 
opkøbe og arrangere børne- og ungdomsteater-
forestillinger, langt fra længere er de samme. 
 Hvor det tidligere var mere tilfældigt, hvem 
der havde ansvaret for, at børn og unge mødte 
opsøgende og turnerende teater (om det fx var 
de enkelte teaterkontaktlærere ude  på sko-
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lerne, den enkelte bibliotekar, eller en person 
fra forvaltningen), arbejdes der i dag på at 
gøre formidlingsstrukturerne mere ens. Hvor 
formidlingen mellem teatrets forestillinger 
og børnene tidligere fandt sted i 'sit eget luk-
kede system' og var baseret på ildsjæle, som 
brændte for børneteater, teaterentusiaster, som 
år efter år kom på børneteaterfestivalerne, og 
som ad åre fik et nært forhold til miljøet, er 
der i dag ingen garanti for, at de, som bliver 
eller er blevet udpeget til at varetage opgaven, 
kender til eller interesserer sig for professionel 
scenekunst for børn og unge. 
 Færre personer skal dække et større område, 
og der er en tendens til, at opkøberne vælger de 
samme forestillinger til mange skoler, hvor der 
før blev valgt flere forskellige og mere bredt. 
Herudover er der ikke, som tidligere, den sam-
me 'garanti' for, at pengene går til scenekunst 
for børn og unge i tidens voksende mængde af 
kunst- og kulturtilbud for og til børn.  
 Den ændrede virkelighed har fået TC til at 
tænke og handle mere igangsættende og udfaren-
de. Et af de store indsatsområder er formidlings-
strukturen. At få kortlagt og klarlagt hele det 
netværk af personer, som er aftagere af det op-
søgende børneteater. At finde ud af, hvor og med 
hvad man som sekretariat kan sætte rådgivende 
og påvirkende ind i forhold til alle de mellemled 
af arrangører og opkøbere, som er det formidlen-
de mellemled mellem scenekunstgrupperne og 
det børne- og ungdomspublikum, teatrene spiller 
for, når de kommer ud på institutionerne.  
 En central opgave er at få møder i stand 
mellem de tidligere opkøbere og de nye, så cen-
trale erfaringer ikke går tabt i et system af nye 
politikker og personer, som måske intet kend-
skab har til området. 
 TC's leder, Henrik Køhler, nævner Børne-
kulturens Netværk (BKN)73 og Levende Musik 
i Skolen (LMS)74 som nogle, TC oplagt vil gå i 
dialog og arbejde sammen med. Ikke nødven-
digvis for at tilbyde færdige pakkeløsninger, 
som Levende Musik i Skolen fx gør. Og ikke 
for at lægge sig fast på en stram centralistisk 
struktur, som sender bolden videre til landets 
mange børnekulturkonsulenter med en aftale 
om, at det fra nu af er dem, som forpligtiger 
sig til at lave et lokalt netværk af aftagere. Men 
for over for kommunerne stadig at påpege vig-
tigheden af, at man skal have kultur for børn 
(fx professionel scenekunst for børn og unge) 
for at kunne skabe kultur med børn.  
 Herudover handler det om at arbejde for, at 
det professionelle opsøgende og turnerende 
børne- og ungdomsteater i det stadigt stigende 
udbud af kultur for børn fortsat står på agen-
daen og bliver anerkendt og efterspurgt for 
det, grupperne har at byde på som live-optræ-
dende kunstform. Og Henrik Køhler betoner, at 
det vel at mærke ikke er protektionistisk tænkt 

som bestræbelser på at udmanøvrere de ud-
spil, som kommer fra billedkunsten, musikken, 
litteraturen og andre kunstarters side. Eller 
for at søge at erstatte de kultur med børn-ak-
tiviteter, som er og kommer. Tanken er i de nye 
muligheders land at indgå i nye konstellationer 
og alliancer. At se på, hvordan det opsøgende 
professionelle børne- og ungdomsteatermiljø 
– med skyldig respekt for historikken og den 
rygsæk af organisatoriske og kunstneriske 
erfaringer, der er i miljøet – kan tænkes ind i en 
bredere sammenhæng. Hvordan det opsøgende 
scenekunstmiljø for børn og unge med synergi 
kan udvikle sig i det landskab, hvor opfattelsen 
af, hvad børnekultur er, er blevet meget, me-
get bredere end den var, da dansk børneteater 
nærmest var ene spiller på banen.

paradokser	og	udfordringer

På teaterniveau er de enkelte børne- og ungdom-
steatre med tiden blevet mere specialiserede, og 
arbejdsdelingen er blevet større med det øgede 
antal chefstyrede teatre, som ansætter folk til at 
varetage forskellige jobfunktioner. Der er en an-
derledes opgave- og ansvarsfordeling i forhold til 
dengang, teatrene var kollektivt ledede. 
 En udfordring er at finde ud af, hvordan det 
påvirker teatrenes virksomhedskultur. Man kan 
undersøge, om den mere opdelte og hierarkiske 
form effektiviserer og frigiver kræfter til det 
kunstneriske arbejde. Om det skaber basis for 
højnelse af den kunstneriske kvalitet. En sådan 
undersøgelse har der ikke været plads til her. 
 På brancheniveau handler det om at se på, 
hvordan det påvirker branchen som helhed, at 
områdets teatre i fremtiden givetvis vil blive 
sammensat mere fagligt forskelligt og mang-
foldigt, fordi teatrenes forestillinger bliver 
skabt af folk, som kommer fra flere forskellige 
kunstretninger og med mange forskellige bag-
grunde, både uddannelses-mæssigt, nationalt, 
aldersmæssigt m.m. 
 At finde ud af, hvad det betyder for områ-
det, at ikke alle, men kun godt halvdelen af 
teatrene er med i BTS. At søge at finde svar på, 
hvorfor ikke alle teatre er med i BTS. At finde 
ud af, hvordan man tiltrækker nye medlemmer. 
At BTS kritisk revurderer sig selv og får iværk-
sat og intensiveret de synligheds- og moderni-
seringstiltag, som er sat på arbejdsprogram-
met; fx en revision af hjemmesiden. Og nok så 
vigtigt: at få søsat nye uddannelsestilbud og et 
nyt kvalitetsarbejde. 
 En række spørgsmål trænger sig på, og en 
række forhold kræver undersøgelser. 
 For eksempel hvilken betydning de nye op-
tagelseskriterier vil få. Om, hvilken betydning 
det vil få, hvis store institutionsteatre, der let 
lever op til kravene, vil melde sig ind. Og om 
der vil være en kattelem for optagelse af de 

[73] Børnekulturens Netværk 
(BKN) er kulturministerens og 
Kulturministeriets rådgivende 
organ for børnekultur. Netvær-
ket blev dannet i januar 2003 
som et samarbejde mellem 
Biblioteksstyrelsen, Det Dan-
ske Filminstitut, Kulturarvs-
styrelsen og Kunststyrelsen. 
I november 2005 blev det 
udvidet med repræsentanter 
fra Ministeriet for Familie- 
og Forbrugsanliggender og 
Undervisningsministeriet. 
Netværket har til opgave at 
udvikle og iværksætte projek-
ter på det børnekulturelle felt. 
Netværket skal skabe større 
sammenhæng i de statslige 
bevillinger til børnekultur. 
Mere helhed i arbejdet med 
børnekulturens mange facet-
ter. Og det skal skabe dynamik 
og større synergi i udviklin-
gen af et samspil mellem det 
nationale, regionale og lokale 
niveau. Bl.a. ved at inddrage 
kulturinstitutioner inden for 
ministeriets fagområder (se 
www.boernekultur.dk).    

[74] Levende Musik i Skolen 
(LMS) er en selvejende insti-
tution, som producerer og 
turnerer med al slags profes-
sionel musik tilrettelagt for et 
børnepublikum. Eksempelvis 
skolekoncerter, børnehavekon-
certer og familiekoncerter. Ud 
over at være en turnéorganisa-
tion for skolekoncerter er LMS 
også et nationalt udviklings- 
og kompetencecenter for for-
midling af professionel musik 
for og med børn forstået i bred 
forstand (se www.lms.dk).
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teatre, som er eller måtte komme til området, 
men som ikke lever op til de nye adgangskrite-
rier, men uomtvisteligt producerer kvalitativt 
spændende teater. Om det, at BTS inviterer 
teatre bredt ind, under forudsætning af at de 
lever op til de objektive krav, vil svække det 
kunstneriske niveau. Om det vil betyde en ud-
vanding eller en sænkning af den kunstneriske 
kvalitet. Eller om de nye optagelseskriterier vil 
give ro til indefra at arbejde på at lave tiltag, 
som opkvalificerer de teatre, som ikke har så 
meget erfaring og kunstnerisk kunnen. 
 Om, hvor meget et BTS-medlemskab betyder 
for teateropkøbernes valg af forestillinger. Om 

BTS-teatrene har et fortrin, eller om forestillin-
gerne i højere grad vælges ud fra andre krite-
rier; ud fra anbefalinger, selvsyn, emnet, titlen, 
formen, de medvirkende, instruktøren eller 
andre faktorer. 
 Om TC's formidlernetværksinitiativer og 
mere udfarende profil vil medføre nye frugtbare 
samarbejder og skabe større synlighed til feltet? 
Hvilke muligheder og begrænsninger er der. 
 Og om TC, i mængden af nye (festival)tiltag, 
vil evne at fastholde og udvikle den store april-
festival som feltets afgørende kulturmanifesta-
tion og salgsmesse.  

Nærværende kapitel er et forsøg på at tegne 
de økonomiske vilkår, teatrene på området 
eksisterer under. Det sker via statistik over 
produktioner, opførelser og publikumsbesøg. 
Via skemaer, der illustrerer, hvor meget og fra 
hvilke kanaler områdets teatre får økonomisk 
støtte til produktion og til salg af deres fore-
stillinger. Samt til slut et rids over de hold-
ninger, paradokser og udfordringer, der er i 
forhold til det økonomiske aspekt. 

 

Høj	kvalitet	og	højt	aktivitetsniveau	
for	fortsat	få	støttekroner75

Cirka en tredjedel af de forestillinger, der bli-
ver produceret af de statsstøttede teatre i Dan-
mark hver sæson de sidste seks år (perioden 
2001-2007), er børne- og ungdomsteaterfore-
stillinger, som bliver skabt af de teatre, rede-
gørelsen omhandler. Numerisk er der tale om 
mellem 132 og 186 forestillinger, sat i forhold 
til det samlede teaterfelts i alt mellem 437-497 
forestillinger. Se Tabel 1. 

9. statistik og økonomi

2001-02		 44	 27	 25	 36	 132	 460	 29	%
2002-03		 47	 30	 30	 42	 149	 437	 34	%
2003-04		 54	 34	 30	 41	 159	 472	 34	%
2004-05		 57	 32	 32	 44	 165	 461	 36	%
2005-06		 72	 34	 34	 46	 186	 497	 37	%
2006-07	 50	 43	 26	 37	 156	 497	 31	%

rBot76		 Egnsteatre	 små	
storbyteatre	

støtte	af	
scenekunst-
udvalget	

Børneteater	
i	alt	

teater	i	alt	 Børneteater	
i	%

tabel	1	/	Antal	produktioner	af	børneteater	2001-2002	til	2006-2007	/	statsstøttede	teatre

Kilde: Danmarks Statistik: Statistiske efterretninger. Uddannelse og kultur 2003:1, 2004:1, 2005:1, 2006:1, 2007:1 og 2008:1.

2001-02		 1.373	 1.152	 1.228	 1.052	 4.805	 11.788	 41%
2002-03		 1.496	 1.203	 1.405	 1.027	 5.131	 11.593	 44%
2003-04		 1.580	 1.029	 1.504	 975	 5.088	 11.241	 45%
2004-05		 1.566	 1.001	 1.593	 807	 4.967	 11.233	 44%
2005-06		 1.960	 1.023	 1.460	 1.024	 5.467	 11.820	 46%
2006-07	 1.440	 			992	 1.301	 835	 4.568	 11.275	 41%

	 rBot	 Egnsteatre	 små	
storbyteatre	

støtte	af	
scenekunst-
udvalget	

Børneteater	
i	alt	

teater	
i	alt	

Børneteater	
i	%

tabel	2	/	Antal	opførelser	af	børneteater	2001-2002	til	2006-2007	/	statsstøttede	teatre

Kilde: Danmarks Statistik: Statistiske efterretninger. Uddannelse og kultur 2003:1, 2004:1, 2005:1, 2006:1, 2007:1 og 2008:1.

Forestillingerne kommer ud at spille. Knap halvdelen af alle de forestillinger, som spiller i den 
samme periode er, scenekunst for børn og unge. Se Tabel 2.

Produktioner af børneteater 
2006-07 i forhold til det 
samlede antal teaterproduk-
tioner

Opførsler af børneteater 
2006-07 i forhold til det 
samlede antal teaterop-
førelser

[75] Dette afsnit bygger på 
research udført af Jørn Lang-
sted.

[76] RBOT står for Det Rej-
sende Børne- og Ungdomstea-
ter.
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2001-02		 107.000	 139.000	 151.000	 100.000	 497.000	 2.362.000	 21	%
2002-03		 125.000	 143.000	 157.000	 100.000	 525.000	 2.220.000	 24	%
2003-04	 120.000	 120.000	 141.000	 91.000	 472.000	 2.172.000	 22	%
2004-05	 127.000	 115.000	 165.000	 81.000	 488.000	 2.118.000	 23	%
2005-06	 158.000	 120.000	 149.000	 84.000	 511.000	 2.272.000	 22	%
2006-07	 114.000	 100.000	 144.000	 70.000	 428.000	 2.327.000	 18	%

	 rBot	 Egnsteatre	 små	
storbyteatre	

støtte	af	
scenekunst-
udvalget	

Børneteater	
i	alt	

teater	
i	alt	

Børneteater	
i	%

tabel	3	/	Antal	tilskuere	til	børneteater	2001-2002	til	2006-2007	/	statsstøttede	teatre

Kilde: Danmarks Statistik: Statistiske efterretninger. Uddannelse og kultur 2003:1, 2004:1, 2005:1, 2006:1, 2007:1 og 2008:1.

At de ikke procentvis spiller for mere end mellem 18 og 24 procent af det samlede antal publi-
kummer, skyldes den simple ting, at teatrene helt bevidst vælger at spille for få publikummer ad 
gangen. De lukker typisk mellem 40 og maksimalt 150 ind, modsat de store institutioner, der tit 
huser flere og ofte flere hundrede publikummer, også når der er tale om børne- og ungdomsteater. 
Se Tabel 3.  

2001	 6,6	 14,5	 9,8	 12,7	 16,8	 12,0	 72,4	 710,2	 10,2
2002	 6,6	 15,5	 9,7	 14,7	 19,7	 13,4	 79,6	 680,4	 11,7
2003	 6,6	 18,5	 9,7	 14,7	 12,3	 12,3	 74,1	 686,0	 10,8
2004	 6,6	 18,8	 9,8	 17,3	 19,8	 12,8	 85,1	 881,5	81		 9,7
2005	 6,5	 20,3	 7,9	 27,2	 17,1	 12,5	 91,5	 986,1	 9,3
2006	 6,7	 22,4	 8,0	 27,7	 18,2	 13,3	 96,3	 990,8	 9,7
2007	 -	 26,0	 8,2	 26,2	 34,2	82		 12,2	 106,8	 1.197,5	 8,9

	 rBot	 Egns-teatre	
(halv-delen)
77		

små	storby-
teatre	
(halv-delen)		
78

regionale	
kultur-af-
taler	
(halvdelen	
af	teater)	79		

teater-
rådet
scene-
kunstudval-
get	80	

refusion	
af	køb	af	
forestillin-
ger	

Børne-tea-
ter
i	alt	

teater
i	alt		

Børne-
teater	i	%	af	
teater

tabel	4	/	statsstøtte	til	børneteater/	Mio.	kr.

Kilde: Statsregnskaberne og Teaterrådets beretninger

Kikker vi på, hvor meget miljøet belaster den offentlige pengekasse, ses, at området 
udgiftsmæssigt er en lavt rangerende og meget billig post i det offentlige støttesystem.
Fra offentlig side støttes miljøet dels af staten, dels af kommuner (tidl. også af amterne). Af de 
penge, staten anvender på teater, går kun 10 procent til børneteaterområdet. Se Tabel 4. 

Fra kommunal side findes der ikke en samlet 
statistik, men et kvalificeret skøn er, at cirka 20 
procent af kommunernes (og amternes) teater-
udgifter anvendes til scenekunst for børn og 
unge. Men da det samlede beløb til teaterstøtte 
fra kommuner (og amter) imidlertid kun er en 
tredjedel af statens, bliver resultatet, at kun 
12-13 procent af den offentlige teaterstøtte i 
Danmark anvendes til børneteater. 
 Knap halvdelen af sæsonernes opførelser, 
cirka en tredjedel af sæsonernes produktioner, 
knap en fjerdedel af sæsonernes publikum får 
med andre ord tildelt en ottendedel af den of-
fentlige teaterstøtte. 
 Noget af et paradoks set i lyset af det høje 
kunstneriske niveau, som forestillinger i mil-
jøet bliver udråbt til at have både fra uden-
landsk hold, fra danske teaterfagligheder – og 
fra kulturministeren, jf. Brian Mikkelsens 

udtalelse til Kristeligt Dagblad 11.9.07: "Vi bør 
alle sammen gå i tænkeboks og se på, hvordan 
vi arbejder for at bevare og udvikle det enorme 
potentiale(…). Dansk teater har aldrig haft så 
meget talentfuldt børneteater som netop nu. 
Brug det meget! Og brug det rigtigt!". 
 Et paradoks, som også kan udtrykkes, som 
Jørn Langsted gjorde det i en analyseartikel i 
Politiken 7.10 2007: "Dette paradoks kan man 
formulere på flere måder: Enten at en fjerdedel 
af teaterpublikummet spises af med 10 procent 
af den statslige støtte – eller at halvdelen af 
sæsonens forestillinger opføres for 10 procent 
af statsstøtten. Men uanset hvordan det for-
muleres, er det udtryk for en stor ulighed som 
grundlag for dansk teaterpolitik. Kultur for 
børn er bare billigere – og skal tilsyneladende 
blive ved med at være det." 

Tilskuere til børneteater 
2006-07 i forhold til det 
samlede antal teatertil-
skuere

Offentlig støtte til børnetea-
ter 2006-07 i forhold til den 
samlede teaterstøtte

[77] Redaktør på Børneteate-
ravisen, Carsten Jensen (2004), 
mener, at et “rimeligt ædru-
eligt bud på andelen brugt til 
børne- og ungdomsteater er 
omkring en tredjedel" af den 
samlede støtte. Her er regnet 
med halvdelen.

[78] Se note 66.

[79] Se note 66.

[80] Dækker sæsonerne 2001-
02, 2002-03 osv.

[81] Når kolonnen “I alt tea-
ter" stiger voldsomt fra 2004, 
hænger det sammen med eks-
traudgifter til Det Kongelige 
Teater (drift af operahuset og 
byggeri af skuespilhuset).

[82] Tallet stiger voldsomt i 
forhold til de foregående år, 
fordi RBOT-udgifterne, både 
de statslige og amtslige, er 
lagt ind under scenekunstud-
valget.  
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Et	forgrenet	offentligt	støttesystem	

Det offentlige danske teaterstøttesystem er 
ikke enkelt. Snarere en forgrenet størrelse. 
Støtten ydes dels som produktionsstøtte, dels 
som støtte til salg af forestillinger. 

proDuKtionsstøttE		
De paragraffer hvorefter et teater kan modtage 
støtte til produktion og måske også drift er 
flere. I nedenstående Figur g ses, hvorfra om-
rådets teatre får deres offentlige støttekroner, 
hvilke formål og forpligtelser der er knyttet 
til de forskellige typer af teatre, samt lidt om 
længden af de økonomiske aftaler. 

Fra statslig side bruges cirka fem sjettedele af 
statsstøtten til produktionsstøtte83.

stor	forskel	fra	børneteater	til		
børneteater	på	støttekronerne	

De offentlige støttekroner, som tilflyder områ-
det, er altså meget små sammenlignet med det 
samlede teaterfelt. 
 Zoomer vi ind på det lille 12-13 procentud-
snit, som er områdets, er der her meget stor 
forskel på, hvor meget de enkelte teatre mod-
tager i støtte. Statsensemblet fik i den første 
treårsperiode 9 mio. kr. om året. Egnsteatre 
og små storbyteatre modtager beløb inden for 
en ramme af ca. 2,5-7,9 mio. kr., men her skal 
man være opmærksom på, at beløbet i den 
høje ende går til teatre, som også producerer 
voksenteater. Næst i rækken kommer de tur-
nerende teatre, som får etårigt eller flerårige 
tilskud via Scenekunst-udvalget – det udvalg, 
som også efter ansøgning projektstøtter en 
række teatre med mindre beløb. Og nederst i 
tilskudshierarkiet ligger de teatre, som kun 
får støtte via refusionsordningen.

* Plus: Tilskud til anskaffelse af sceneteknisk materiel, biler til turnébrug og tilskud til international teaterudveksling 
(udenlandsturné). 

Egnsteatre	er	professionelle	teatre	
uden	for	Københavns,	Frederiksberg,	
odense,	århus	og	Aalborg	Kom-
muner.	

Et	egnsteater	skal	bidrage	til	at	
udvikle	scenekunsten.	
Det	kan	være	et	stationært	eller	
turnerende	teater.
Hvis	teatret	er	turnerende,	skal	der	
også	være	en	stationær	del.	

Målgruppen	kan	både	være	børn,	
unge	og	voksne.	

Danseteatre	og	eksperimenterende	
teatre	kan	også	være	egnsteatre.	

støtten	ydes	efter	4-årige	aftaler.	

tidligere	ydede	staten	automatisk	50	
%	refusion	af	kommunernes	udgifter	
til	produktionsstøtte.	
Denne	ordning	blev	ophævet	i	foråret	
2007.	Fremover	bliver	statsstøtten	
fastlagt	som	et	beløb	på	finansloven.	

små	storbyteatre	er	professionelle	
teatre,	hvis	drift	er	helt	eller	delvist	
finansieret	af	den	kommune,	teatret	
ligger	i.

små	storbyteatre	fungerer	som	
supplement	til	landsdelsscenerne	og	
Københavns	teater.	

små	storbyteatre	skal	være	med	
til	at	sørge	for,	at	der	er	et	alsidigt	
udbud	af	scenekunst	i	de	store	
bykommuner.	
En	del	af	teatrets	virksomhed	bør	
være	stationær.	

staten	yder	driftstilskud	til	små	
storbyteatre	i	følgende	kommuner:	
København,	Frederiksberg,	odense,	
århus	og	Aalborg.	

støtten	ydes	som	3-	eller	4-årige	
budgetaftaler	om	driftstilskud.	
Aftaler,	som	indgås	mellem	Kultur-
ministeriet	og	den	pågældende	
kommune.			

Det	overordnede	formål	med	bevil-
lingen	er	at	yde	støtte	til	den	ikke-
etablerede	del	af	det	pro-fes-sionelle	
teater.

Ved	støttefordelingen	skal	der	læg-
ges	vægt	på	udviklingen	af	nye	
teaterformer	og	anden	eksperimen-
terende	virksomhed.

En	væsentlig	del	af	støtten	skal	an-
vendes	til	teater	for	børn	og	unge.	

Ved	fordelingen	af	støtten	skal	man	
også	søge	at	fremme	den	geografi-
ske	spredning	af	ak-ti-vi-te-ter-ne.	

Der	kan	ydes	støtte	til	løbende	tea-
terdrift	eller	enkeltstående	projekter	
i	en	eller	flere	sæsoner.	
støtten	kan	desuden	gives	til	pro-
jekt-udvikling	og	afprøvning.	

støtten	ydes	som	projektstøtte	eller	
som	1-	eller	2-årig	driftsstøtte.	og	
den	ydes	efter	ansøgning	til	scene-
kunstudvalget	("støtte	til	løbende	
drift	eller	enkeltstående	projekter	i	
en	eller	flere	sæsoner").	

Kommune scenekunstudvalget

Kunstrådet

(turnerende)	teatre	og	enkeltpro-
jekter	§	18	i	teaterloven	*

små	storbyteatre
§	16a	i	teaterloven

Egnsteatre
§	15	i	teaterloven

Kulturministeriet

Figur	g

[76] RBOT står for Det 
Rejsende Børne- og Ungdoms-
teater.
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støttE	til	sAlg	AF	ForEstillingEr		
Støtte til salg af forestillinger sker via en re-
fusionsordning, hvor staten refunderer halv-
delen af de kommunale institutioners udgifter 
til køb af børneteaterforestillinger84. Cirka en 
sjettedel af statsstøtten til scenekunst for børn 
og unge går til refusionsordningen: til støtte 
til salg af forestillingerne. Men ordningen er 
pt. under pres. At kommunerne automatisk får 
refunderet 50 procent af udgifterne til indkøb 
af scenekunst for børn og unge, er nogle steder, 
hvor kommuner slutter sig sammen i større 
kulturregioner, ved at blive afløst af, at staten i 
stedet giver et fast rammebeløb, som regionen 
selv skal fordele.

støttE	ViA	priVAtE	FonDE,	sponsorAtEr	
og	lign
Nogle teatre modtager også støtte fra private 
fonde, sponsorater og lignende. En undersø-
gelse af denne støtte ligger uden for denne 
redegørelses regi. Men her kan for eksempel 
henvises til, at teatrene ifølge en undersøgelse, 
som Børneteateravisen har lavet, er gode til 
at finde alternative økonomiske midler. 44 af 
BTS's 56 medlemsteatre modtog samlet mindst 
6 mio. kr. i sæson 2006-07 og 5,6 mio. kr. i  sæ-
son 2007-0885.  

Forskellige	synspunkter	i	miljøet	i		
forhold	til	fordeling	af	støtten	

Internt i miljøet er der forskellige holdninger 
til, hvilken støttepolitik man synes om86. 
 De teatre, som først og fremmest går ind 
for mangfoldighed og har det synspunkt, at 
det ikke skader, og måske ligefrem er et gode 
for området, at der er plads til både "top" og 
"bund", mener, i logisk forlængelse heraf, at 
midlerne skal fordeles bredt. At mange skal 
have noget, frem for at få skal have væsentligt 
mere end andre. 
 Omvendt er de teatre, som prioriterer ar-
bejdet med kvalitet højere, og som mener, at 
det desavouerer og skader dansk børneteaters 
renomme, hvis området også tegner sig med 
forestillinger af dårlig kvalitet, stemt for, at 
midlerne skal fordeles mere restriktivt. Der 
skal udvises mere kvalitet for at gøre sig for-
tjent til støtte. Det er ifølge dem for nemt for 
nogle teatre af for ringe kunstnerisk kvalitet 
"at komme til fadet" via projekt-støtte eller via 
en refusionsgodkendt forestilling. Og igen skal 
man passe på ikke at fastlåse. De, som mener, 
at midlerne skal fordeles bredt, går også ind 
for kvalitet. Ligesom de, som går ind for en 
mere restriktiv politik, også er for mangfoldig-
hed og imod ensretning. 
 Uanset disse holdningsforskelle er der en 
lang række forhold, som teatrene ser ens på. 
For eksempel er miljøet som helhed modstan-

dere af den rammestyring, det loft over det 
samlede beløb til refusion på egnsteaterområ-
det, som blev indført i foråret 200787. 
 Rammestyringen tilskynder til stagnation. 
Det sikre vil være i kommunalt regi ikke at 
tage nogen initiativer, som koster noget. Refu-
sionsprocenten vil falde, når kommuner vælger 
at oprette nye egnsteatre og/eller beslutter 
at give mere i støtte til deres eksisterende 
egnsteatre. Uanset hvad, vil ændringen betyde 
budgetmæssig usikkerhed for både kommuner 
og teatre. Man er desuden foruroliget over, at 
de små storbyteatres tilskud ikke er fulgt med 
omkostningsudviklingen88. Og man ser et pro-
blem i det, man kan kalde "tilsanding af Scene-
kunstudvalgets puljer". Det paradoks, at mange 
teatre, som gennem en årrække har vist deres 
kunstneriske værd, "æder" en forholdsvis stor 
del af udvalgets midler med det til følge, at 
udvalget har begrænsede midler at dele ud af 
i forhold til den opgave, de i virkeligheden er 
sat på: nemlig at støtte nye eksperimenter og 
tiltag på vej. Den sidste tid har udvalget afvist 
stadigt flere projektansøgende teatre. Og de 
har derved "sendt bolden videre" til refusions-
udvalget, som har fået flere ansøgere. 
 Refusion har med salg at gøre. Og på det 
felt tegner der sig pt. flere problematikker. Dels 
formoder teatrene, at det dyk i efterspørgsel, 
som de oplever lige nu, har at gøre med, at man 
ude i kommunerne ikke har fået klaring på, 
hvor mange midler de har til indkøb, og hvem 
der skal stå for opkøbene. Og nok en ting er, 
at de gymnasier, som er overgået fra at være 
amtskommunale til at blive selvejende insti-
tutioner, ikke længere kan indhente refusion. 
Nogle teatre er også inde på det fornuftstridige 
i, at et teater, som fra Scenekunstudvalget har 
modtaget støtte til produktion af en forestil-
ling, efterfølgende kan havne i den situation 
ikke at have midler til at sende den på turné.  

paradokser	og	udfordringer

For en meget lille beløbsandel (cirka en ottende-
del af den offentlige teaterstøtte) skaber 'pro-
fessionel dansk scenekunst for børn og unge', 
som iblandt er i verdensklasse, og som oversti-
ger meget voksenteater i kunstnerisk origina-
litet og kommunikativ formåen. Danmark får 
meget for pengene, da miljøet på små og også 
oftest meget usikre økonomiske kår, står for en 
tredjedel af alle landets teaterproduktioner, og 
da cirka halvdelen af alle landets teateropfø-
relser er børneteateropførelser. 
 Fra ministerielt hold synes der at være en 
paradoksal disharmoni mellem fine ord og reel 
ført økonomisk politik. Området roses og pri-
ses, men tildeles ikke flere penge. Tværtimod er 
Statsensembleordningen ikke blevet forlænget. 
Ordningen var et pionerarbejde. Et hold fik lov 

[84] Se uddybning Den Røde 
Brochure 2008-2009, p.12-13. 

[85] Kilde: Magasinet Scene-
liv, februar 08, side 11. 

[86] Det viste fx den undersø-
gelse, jeg lavede i forbindelse 
med den eksterne teaterfaglige 
evaluering af statsensemblet. 
Rapporten kan læses via  
www.kunst.dk 

[87]At kulturministeren nogle 
måneder efter, i august 2007, 
besluttede at sikre midler til, 
at refusionsprocenten for de 
kommunale egnsteatertilskud 
i 2008 kan fastholdes på 50, 
ses som en stakket frist i en 
udvikling, som går i den gale 
retning.

[88] I "Ministers lovbrud kan 
koste teatre livet", Politiken 28. 
maj 2008 refereres formanden 
for Scenekunstudvalget, Mik-
kel Harder Munck-Hansen, 
for følgende: "at de små stor-
byteatre i forvejen har store 
problemer, fordi tilskuddet 
ikke er steget de seneste 12 år, 
selvom det er blevet omkring 
20 % dyrere at lave teater".  
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at prøve kræfter med at definere og i praksis 
udfylde noget, som ingen vidste, hvad var. Med 
afskaffelsen af ordningen har man sagt nej til at 
lade andre prøve kræfter med at løfte opgaven. 
 Området rammes af, at Scenekunstudvalgets 
midler er blevet beskåret 15 procent ved den 
nuværende regerings tiltræden. Bolden bliver 
sendt videre til Refusionsudvalget, som får 
stadig flere ansøgere. Institutioner (fx gym-
nasier), som før kunne indhente refusion, er 
blevet frataget denne mulighed, med heraf 
følgende konsekvenser for indkøb af teater. 
Egnsteatrene skal som noget godt nyt med de 
udpegede egnsteaterkonsulenter kvalitetseva-
lueres, men samtidig betyder det loft, som er 
blevet lagt over bevillingerne, at egnsteatre af 
økonomiske årsager står i fare for at lukke, og 
at kommuner nok vil være mere påholdende 
eller afvisende over for at etablere nye egnstea-
tre. De små storbyteatres bevillinger er stag-
neret. Kommunalreformen og andre faktorer 
lukningstruer flere børneteatre på grund af 
svigtende salg. Og endelig er områdets aktører, 
i tidens højkonjunktur med lav arbejdsløshed 

og mangel på arbejdskraft på nogle områder, 
sat under kraftigt pres af strammede dagpen-
geregler. 
 Mange teatre er på den led pressede og 
truede økonomisk. Talentfulde kunstnere må 
skrinlægge visioner. Teatre må skrotte tanken 
om at involvere dygtige instruktører, musikere, 
dramatikere m.fl. til deres produktioner, fordi 
der ikke er plads til deres hyre i det slunkne 
budget. Teatre har ikke råd til at efterkomme 
efterspørgsel fra udlandet. Og de mangler pen-
ge til den forøgede pr-indsats, som er nødven-
dig, fordi tiden kræver mere synlighed, og fordi 
forestillinger ikke på samme vis som tidligere 
'bare solgte sig selv'. 
 En kulturpolitisk udfordring for området 
og for branchen som helhed er at manifestere 
styrke til at fastholde og vinde økonomisk ter-
ræn. Et arbejde, som kræver gode forhandlere, 
gode analytikere, diplomati, skarpsindighed 
og klarsyn i forhold til at anskueliggøre feltets 
styrker og potentialer som uundværlige og 
støtteværdige indsatsområder i det kulturpoli-
tiske terræn af mange andre interessenter. 

Nærværende kapitel står i geografiens og lo-
kaleindretningens tegn. Kapitlet ser på, hvor i 
Danmark områdets teatre holder til, og lidt på 
hvor de spiller deres forestillinger. Om teatrene 
har egen scene, kun prøvelokaler eller måske 
kun kontoradresse. Det peger på de usynlig-
hedsmæssige konsekvenser af de manglende 
faste teaterlokaliteter. Peger på, hvilke veje der 
kan være til at skabe synlighed. Og opregner 
tilslut en række paradokser og udfordringer.  

Bosat	overalt	i	Danmark	–	langt	de	
fleste	dog	i	København	og	århus	

Der holder danske børneteatre til i mange egne 
af Danmark. Dog har langt de fleste adresse 
i København eller i omegnen af hovedstaden. 
Århus og byerne heromkring er også godt dæk-
ket ind. Der er i det hele taget en tendens til, at 
teatertætheden følger befolkningstætheden. 
 De 'teatertomme områder' og 'de lavt bro-
derede felter' er typisk også tyndt befolkede 
områder. Langs vestkysten, i Nordjylland og 
på Lolland-Falster er der meget få børneteatre 
som har slået sig ned. Og på Bornholm holder 
kun et enkelt teater til, som også har børnetea-
ter på repertoiret, Bornholms Egnsteater. 
 I Bilag 6 bagerst i redegørelsen illustreres 
på et Danmarkskort, hvor teatrene har base. Af 
bilaget fremgår tillige, hvilke teatre som spiller 

hel eller delvist stationært, og hvilke teatre, som 
også producerer scenekunst decideret for voksne.
 At have adresse et sted er imidlertid ikke 
ensbetydende med, at det er de børn, unge og 
voksne, som bor i området, som får glæde af 
teatrets forestillinger. Ofte er det sådan, at de 
opsøgende og turnerende teatre spiller lige 
så meget, eller mere, i andre områder end der, 
hvor de postnummermæssigt hører til. De spil-
ler rundt om i Danmark, og mange turnerer 
tillige overalt i verden. Mere om udbredelse og 
opførelser i et senere kapitel.  

Et	fåtal	har	eget	teater	med	scene		
og	øvelokale		

Det har ikke været muligt inden for redegørel-
sens tidsramme at kortlægge, hvordan samt-
lige teatres helt eksakte adgang til fysiske øve- 
og forestillingsopsætningsmæssige faciliteter 
ser ud. Men forholdene er sådan, at de færreste 
teatre i miljøet har et egentligt teater, hvor 
publikum kan komme og opleve scenekunst for 
børn og unge fra en scene.  
 De relativt få, som har egen scene i et teater 
(på privat eller kommunalt lejemål) er oftest de 
teatre, som har status som egnsteatre eller som 
små storbyteatre (se Bilag 5).  
 Nogle grupper er så heldige at have et lille øve-
lokale i et baghus eller i et kontortilstødende rum. 

10.  base og fysiske lokalevilkår
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Men rigtig mange eksisterer helt uden. Tea-
trene drives fra 'privaten' eller fra små ad-
ministrative kontorer, og når de skal sætte en 
forestilling op, skal de ud at finde et egnet øve-
lokale. I sjældne tilfælde kan de låne eller leje 
sig frem til et rum eller en scene, som ikke er i 
brug på et kollegateater. Men eksemplerne på 
kreative løsninger er mange. Teatrene skaber 
forestillinger i private garager og rum. Eller de 
får, som fx Katrine Karlsen fra Graense-Loes, 
lov til at øve i opgangens cykelkælder.

synlighedsproblematikken	

Det professionelle opsøgende og turnerende 
børne- og ungdomsteatermiljø i Danmark 
cirkulerer i sit eget lukkede kredsløb. Det er 
ikke noget, man – som Fjernsyn for dig – kan 
tænde for kl.18, mens aftensmaden snurrer i 
gryderne. Det er noget, som skal opdages el-
ler genmødes af de små, når området mellem 
gul og grøn stue i vuggestuen eller børnehaven 
inddrages til magisk dukke- og animationstea-
ter. Af skolebørn, når naturfagstimen erstat-
tes med teater i klasseværelset overfor, eller 
når sportshallens net tages ned til fordel for 
teaterprojektører, podier og scenekunstneriske 
knæbøjninger. Når kassebilerne ruller ind på 
parkeringspladsen foran byens bibliotek eller 
kulturhus, og teaterfolkene har slæbt grej ind i 
aftalte rum eller dertil indrettede sale. I sjæld-
nere tilfælde er områdets forestillinger nogle, 
børn og unge oplever uden for skolen i skoleti-
den sammen med deres klasse og lærere. Eller 
nogle, de ser uden for skoletiden sammen med 
deres forældre, bedsteforældre eller vennerne, 
som inviterer dem med i teatret.
 Man kan argumentere for, at de for offentlig-
heden oftest meget skjulte opførelser har nogle 
goder. At forestillinger, fordi de spiller i bør-
nenes og de unges kendte omgivelser, skaber 
tryghed og tillige kan give dem et billede af, at 
verden kan forandres. At nye ting, måske endda 
kunstnerisk magi, kan opstå i vante omgivelser 
og skabe lyshuller af liv i rum, som måske er 
belastede af dårlige erfaringer og mat energi. 
 Det er også ressourcebesparende for skolen 
eller institutionen, at forestillingerne kommer 
ud til dem. De skal ikke bruge tid på at trans-
portere sig hen til teatret. 
 Og ikke mindst kan man gøre sig den sociale 
betragtning, at teater i institutions- eller sko-
leregi bedre tilgodeser alle børn. At det ikke på 
samme måde som teater i privat billetkøbsregi er 
bundet op på, om far og mor synes, at kunst og 
kultur er noget, man bruger tid og penge på. De 
mest udsatte børn og unge bliver lettere tabere, 
hvis teater kun eksisterer på markedsvilkår.  
 Omvendt kan man sige, at det at flytte 
teatret væk fra det kendte klasseværelse el-
ler den "svedige" gymnastiksal, ligger godt i 

forlængelse af det ønske, teatrene har om, at 
publikum tænker og oplever forestillingen som 
scenekunst, dvs. som en optrædende kunstart 
og ikke som en fritime eller 45 minutters an-
derledes undervisning med, hvad heraf følger 
af formodede krav om forstandsmæssig tænk-
ning, kloge parathedssvar og lignende. At flytte 
sig væk fra den undervisningsmæssige arena 
og over i scenekunstmediets egne fysiske ram-
mer kan i sig selv flytte fokus hen, hvor scene-
kunst mest naturligt eller 'rettelig' hører til.  

Veje	til	udbredelse	og	udvikling	

Det lader sig ikke gøre at beskrive problematik-
kerne omkring teatrenes manglende synlighed 
og deres manglende scene- og øvelokaler på en 
halv side. Og det er tilsvarende umuligt inden 
for redegørelsens rammer at kortlægge, hvilke 
overvejelser og visioner der findes på feltet i 
forhold til spillestedsproblematikken. Derfor 
følger her i koncentreret form, og afledt af tan-
ker og visioner fra miljøets teatre, en kommen-
teret oplistning af nogle mulige veje til synlig-
hed via "mursten" og geografi. Man kunne: 

•	 	Etablere	et eller flere huse for professionel 

scenekunst for børn og unge	med	faste	scener.	

•	 	Etablere	et eller flere	kunstarternes huse,	hvor	

flere	kunstarter	holder	til	under	samme	tag.

•	 	Etablere	et eller flere børnekulturhuse,	hvorfra	

der	udgår	initiativer	og	projekter,	som arbejder 

med kunst og kultur for, med og af børn.

•	 	sikre,	at	flere små teatre	får egne scener.	

•	 	sikre,	at	flere scenekunstgrupper får øvelokaler. 

HusE	For	proFEssionEl	scEnEKunst	For	
Børn	og	ungE
Et hus for professionel scenekunst for børn 
og unge kan organiseres på mange forskellige 
måder. Det kan være et åbent spillested, med 
plads til, at miljøets 'husvilde' grupper, som 
modtager drift- eller projektstøtte, men som 
ingen teaterbase har, i tidsbegrænsede perio-
der kan booke sig ind og producere og spille 
deres forestillinger. 
 Det kan være et hus, som 'husvilde' teatre 
kan flytte fast ind i. Et hus, som er udstyret 
med kontorer og øvelokaler og en eller et par 
spillescener. Og det kan være et hus for scene-
kunst for børn og unge drevet af en kunstne-
risk ledelse, som (i en tidsbegrænset periode 
på fx fem år) definerer stedets profil, vælger 
repertoire og sætter udviklingsprojekter og 
laboratorier i værk.  
 Uanset hvilken model der vælges, vil et hus 
for professionel scenekunst for børn og unge 
udstyret med gode teaterfaciliteter og flere sce-
ner kunne være et sted, hvorfra der både kan 
opføres forestillinger og skabes rum for træ-
ning, laboratoriearbejde og lignende. Sådanne 
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huse vil, såfremt de drives professionelt og af 
folk, som brænder for sagen og har kunstnerisk 
næse og tæft, kunne komme til at virke som 
magneter for såvel publikum, scenekunstmiljø, 
presse, som udland. 
 Ud over at være huse, hvor de professionelle 
danske børne- og ungdomsteatre spiller, vil 
man kunne invitere udenlandske teatre, som 
spiller scenekunst for børn og unge, til at gæ-
stespille og deltage på anden vis i laboratorier 
og workshops.  
 I og med at husene er steder, hvor mange 
meget forskellige scenekunstgrupper træner, 
øver og eksperimenterer, vil det kunne blive 
miljøer, som emmer af arbejde, energi og nye 
ideer. Det vil være steder, som kunne samle 
miljøets visioner og have faciliteter til at søge 
at virkeliggøre dem. Husene kunne være steder, 
som sprænger fastlåste grænser mellem aldre, 
genrer, kulturer og aktiviteter. Det kunne være 
mødesteder for nye samarbejder og konstella-
tioner, og baser, publikum søger hen til i lighed 
med, at de ved, hvor byens kulturhuse og bio-
grafer ligger. 
 Et af husene kunne måske huse Danmarks 
Statsensemble for Børneteater, hvis ordningen 
blev genindført.  
 
FlErE	KunstArtEr	unDEr	sAMME	tAg
I lyset af den synergi, der allerede i mange 
projekter har vist sig opstår, når scene-kunsten 
møder andre kunstarter, kunne en anden mo-
del være at bringe forskellige grene inden for 
billedkunst, musik og bevægelse sammen med 
teatrene i et hus med tilsvarende scenefacili-
teter, værksteder og kontorlokaler som ovenfor 
beskrevet. 
 Et hus med åbne, uafhængige værksteder 
og enheder. Til gensidig inspiration og med de 
åbninger for tværfaglige udvekslinger og sam-
arbejder, som det giver. Det kunne være folk 
fra forskellige kunstarter, som har lavet, eller 
gerne vil lave, projekter for børn og unge. Men 
også og lige så vel være kunstnere, som arbej-
der med, eller gerne vil arbejde med, udtryk for 
voksne. 

Kunst	og	Kultur	for,	MED	og	af	Børn	
unDEr	sAMME	tAg
Grænserne for, hvad der er kultur for og kul-
tur med børn, er ikke nagelfaste. De afhænger 
af det enkelte udtryks karakter, og af, hvilken 
optik udtrykket ses gennem. En lang række af 
de tiltag, som KulturPrinsen i Viborg har taget 
initiativ til, eller er gået med i, er, ud over at 
være tværkulturelle, også ofte møder mellem 
kultur for og kultur med børn. KulturPrinsen 
og Carte Blanche bor på samme matrikel, og 
den synergi og de konkrete projekter, der op-
står ad den vej, er også en model, som andre 
børneteatre måske kunne blive inspireret af.  

En sådan mangesidet børnekulturel plat-
form kunne være en god base for at møde 
(tvær)faglige børnekulturelle udfordringer. En 
base, hvorfra kunst og kultur kan mødes, og et 
vindue til at skabe synlighed – såfremt der er 
økonomisk velvilje, faglige ressourcer og kunst-
neriske kræfter til stede til at løfte opgaven.  
 
FlErE	sMå	tEAtrE
At samle teater og kulturudtryk i centre i stor-
byer har synlighed og synergi som det positive. 
På minussiden er den teaterudbudsfavorise-
ring, det giver de større byers befolkninger. 
 At mange teatre ligger mere spredt rundt 
om i landet, giver mere ligelige muligheder for 
alle til at gå i teatret. Og et teaters gode rygte 
og renommé kan være den ring, som med tiden 
spreder sig til fremkomsten af mere kunst og 
kultur, og flere møder mellem kunst- og sam-
fundslivets andre udfoldelser. At være en lille, 
overskuelig teaterenhed, som administreres 
"fra køkkenbordet" og har egen lille scene (el-
ler måske kun et øvelokale), kan også være det, 
som er med til at bevare og styrke et teaters 
kunstneriske profil. I det lys kan man tale 
for, at teatre, uanset eller nærmest næsten på 
grund af deres lidenhed, skal opnormeres med 
faciliteter, der gør, at de også kan spille på 
deres egen lille scene. En scene, der så også vil 
kunne bruges til co-produktion og til gæste-
spilsscene; til at præsentere kollegaernes fore-
stillinger på; danske såvel som udenlandske. 
En scene, som vil kunne være et supplement el-
ler et alternativ til teatrets turné til daginstitu-
tioner og skoler. Og det vil dermed kunne være 
med til at flytte teater væk fra de pædagogiske 
og undervisningsmæssige arenaer. 

øVEloKAlEr	FX	ViA	KulturHusE	
At skulle ud at finde øvelokaler og siden rykke 
midlertidigt ind hos andre teatre er noget, som 
holder kollegavenskaber ved lige og skaber nye. 
Men det er også en opslidende nødløsning hele 
tiden ikke at vide, hvor man skal producere, og 
undervejs at skulle pakke ned og rydde ud og 
flytte nye steder hen. 
 Nok et aspekt er, at projektteatre først et 
godt stykke tid efter indsendt ansøgning ved, 
om der overhovedet er penge til produktionen, 
og derfor uanset og på uvis grund alligevel 
skal være tidligt ude på lånemarkedet i tilfæl-
de af 'grønt lys' til opsætningen. 
 At finde faste tilgængelige øvelokaler til alle 
teatre på låne- og lejevilkår vil være en kæm-
peopgave. Især hvis de skal ligge i tilknytning 
til de ofte meget små kontorer eller 'private 
dagligstuer', hvorfra teatrene arbejder89. Et 
teater- eller kulturhus med lånelokaler og 
studioscener90 er umiddelbart en god model, 
fordi få øvelokaler kan komme mange grupper 
til gode. Men øvelokaleproblematikken kræver 

[89] Hertil kommer det 
aspekt, at mange teatre ikke 
har opmagasinerings- og 
lagerplads til scenografi i 
tilknytning til deres kontor-
adresse. 

[90] A la den ordning, Kul-
turhus Århus administrerer, 
se www.kulturhusaarhus.dk 
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en nærmere undersøgelse, og den kan ikke ses 
isoleret fra de øvrige visioner for fysiske tiltag 
på området.  

paradokser	og	udfordringer

En synlig base i landskabet er en god, om end 
ikke nødvendig, forudsætning for, at man som 
publikum og bruger kan skabe sig et tilhørs-
forhold til et teater. Og det er en oplagt mulig 
vej til, at offentligheden, pressen og de politi-
ske myndigheder får øje på feltet. 
 Børn og unge har ingen, eller kun en lille, 
stemme i det offentlige rum. At de ude på deres 
institutioner oplever teater, er måske lukket 
land for deres forældre, og det er i særdeles-
hed ukendt for den brede offentlighed. Derfor 
vil "mursten" uundgåeligt åbne døre. Udfor-
dringen består i at finde frem til en god orga-
nisatorisk model og at skaffe politisk velvilje 
og økonomisk mulighed for at realisere nogle 
faste baser, hvor man ved, der bliver spillet 
børne- og ungdomsteater. 
 Synlige 'scenekunst for børn og unge-plat-
forme' i storbyer, hvorfra mange forskellige 
børnekulturelle aktiviteter udgår, rummer 
mulighed for at nå et stort publikum. I til-
læg hertil er kunstnerisk integritet og egen 
kunstnerisk drivkraft centrale nøgleord. Det 
er altafgørende, at der er rum til, at de forskel-
lige børneteatre hver især kan bevare deres 
kunstneriske handlefrihed. At de ikke under-
lægges begrænsninger. Og det er livsvigtigt for 
teatrene og deres fortsatte udvikling, at de ikke 

er tvunget sammen med andre af ydre meka-
niske sammenlægningsmæssige årsager. At 
teatrene holder til i et fælles hus, må ikke være 
begrundet i udefrakommende politiske profi-
leringsbehov eller bygge på økonomiske eller 
lokalerationalitetsmæssige årsager91. Herover-
for stiller flere små teatre spredt rundt i landet 
Danmarks befolkning mere lige kulturelt. Val-
get bør ikke nødvendigvis være et enten eller. I 
overvejelserne må man vurdere, hvad der bedst 
tjener kunstens og kulturens fremtidige udvik-
ling: store enheder, der samler og skal kunne 
mange ting, eller små enheder med et snævrere 
fokus og færre forskellige gøremål. 
 At fastholde teatrenes mulighed for at drive 
opsøgende og turnerende teatervirksomhed er 
også vigtigt set i et socialt perspektiv. Fordi 
det at komme ud at spille opsøgende og turne-
rende har den klare fordel, at alle samfunds-
klasser i princippet stilles lige, –de hjemmefra 
kulturprivilegerede og de kulturforsømte92. 
 Et helt prosaisk aspekt, når vi taler om tea-
ter på turné versus teater på fast geografisk 
basis, er også det, at den ældste del af børne-
teaterfolkene med årene af helt personligt fy-
siske årsager vil se en fordel i at spille mindre 
opsøgende og turnerende og mere stationært. 
Turnélivet er udfordrende, men også opsliden-
de og trættende. 
 Og kikker vi på de produktionsmæssige for-
udsætninger, vil en (lettere) adgang til prøve-
sale og øvefaciliteter uvægerligt frigive kræfter 
til det kunstneriske arbejde.  

[91] Ligesom fusion af to bør-
neteaterspillende teatre skal 
bygge på den kunstneriske 
udfordring og synergieffekt, 
begge teatre ser i et sådant 
"ægteskab". Og ligesom det at 
et børneteaters eventuelle "for-
lovelse" (produktionssamar-
bejder eller lokalelåneaftaler) 
med et voksenteater er dømt 
til at kuldsejle, hvis det ikke 
baserer sig på de samme dags-
ordener og bygger på gensidig 
respekt på alle planer.   

[92] I princippet, da det 
selvfølgelig vil afhænge af, 
hvordan publikumsgrundlaget 
økonomisk og socialt set ser 
ud i de forestillingsopkøbende 
skoler og kulturinstitutioners 
geografier. 
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Redegørelsen har tidligere været inde på den 
særegne måde, hvorpå formidlingen af 'pro-
fessionel dansk scenekunst for børn og unge' 
foregår, og på de forandringer, der, i kølvandet 
af kommunalreformen, er ved at ske desangå-
ende. Derfor vil fokus i dette kapitel være at 
uddybe det allerede nævnte og at gå nærmere 
ind i de paradokser og udfordringer, der tegner 
sig i forhold til formidling, markedsføring og 
salg af områdets forestillinger. 

Et	'usynligt'	lukket	kredsløb	–	i	opbrud

scEnEKunst	For	Børn	og	ungE-FEstiVA-
lEr	–	BEtyDningsFulDE	KulturMAniFEstA-
tionEr	og	VigtigE	sAlgsMEssEr	
I årevis har 'professionel dansk scenekunst for 
børn og unge' fungeret i et for den store, brede 
offentlighed lukket system af formidling, mar-
kedsføring og salg. Et system, hvor de såkaldte 
formidlere, opkøbere eller brugere93 fra såvel 
Danmark som udlandet, møder teatrenes fore-
stillinger og derudfra tager stilling til, hvad de 
vil købe hjem til deres respektive institutioner, 
kommuner, eller foreninger. 
 Repertoireoversigten Den Røde Brochure, 
Børneteateravisen, øvrige mediers omtaler og 
anmeldelser samt kollegaers anbefalinger er 
nogle af de veje, formidlerne benytter frem til 
deres forestillingsvalg. Men den væsentligste 
er selvsynet. De konkrete møder med forestil-
lingerne. Og de finder primært sted på de dan-
ske børne- og ungdomsteaterfestivaler.  
 Festivalerne er derfor både vigtige kulturma-
nifestationer og vigtige salgsmesser. 
De er teatrenes vindue til omverdenen. Det er 
her, offentlighed og presse kan opleve, hvad der 
sker på området. Her, teatrene, i pauserne mel-
lem egne opførelser, har mulighed for at se hin-
andens forestillinger. Og allervigtigst i forhold 
til det, at forestillingerne skal nå ud til deres 
primære modtagere, børnene og de unge, er det 
her, opkøberne ser rigtig mange forestillinger. 
Her de udveksler synspunkter og ideer med hin-
anden94. Og her, de er i dialog med teatrene95. 
 Den største indenlandske 'scenekunst for 
børn og unge-festival' er den store TC-arran-
gerede festival i april, Teater for børn og unge-
festival (www.teatercentrum.dk). Festivalen er  
verdens største af sin art. Den har fundet sted 
siden 1971 i skiftende værtsbyer96. 
 Over en hel uge spiller cirka 100 danske 
børneteatre cirka 150 forskellige forestillinger 
rundt om i kommunen på skoler og institutio-
ner. TC arrangerer foredrag, workshops og dia-

logmøder for både formidlerne og teatrene. Og 
festivalen kulminerer i slutweekendens kæm-
peopbud af offentlige og gratis forestillinger.  
 Ud over denne festival er der en del andre 
børne- og ungdomsteaterfestivaler i Danmark. 
 Horsens Kommune har siden 1988 årligt 
midt i september arrangeret Horsens Børne-
teaterfestival (www.boerneteaterfestival.
horsens.dk). På skoler, teatre og andre steder i 
byen spiller cirka 45 danske børneteatre deres 
forestillinger. Om fredagen er der debatforum 
for formidlerne, og lørdag aften uddeles Hor-
sens Kommunes Børneteaterpris. 
 Silkeborg har siden 1986 haft en Dukke- og 
animationsteaterfestival, Silkeborg Dukketea-
terfestival (www.dukketeaterfestival.dk). På fe-
stivalen, som fra 1990 blev international, som 
fra 1999 overgik til at være en biennale, og som 
Carsten Jensen i Børneteateravisen har kaldt 
"Danmarks største og mest interessante inter-
nationale festival for animationsteater", opfør-
te i 2007 25 danske og internationale teatre 100 
forestillinger, omkranset af udstillinger, film og 
workshops for sammenlagt 8-9.000 mennesker 
(børn såvel som professionelle voksne)97 .  
 En del byer afholder også en festival af min-
dre omfang98. De enkelte teatre kan stå for en 
festivalkavalkade af egne forestillinger99. De 
danske forestillinger kan indgå i program med 
udenlandske forestillinger i en international 
'scenekunst for børn og unge-festival', som 
enten afholdes stationært, som fx SpringFe-
stival – international scenekunst for børn og 
unge (www.springfestival.dk) og Dansk-Tysk 
Børneteaterfestival (www.teatretmoellen.dk). 
Forestillingerne kan i program med uden-
landske være med i en landsdækkende dansk 
turné, som i Caravanen – en international 
børneteaterfestival (www.caravanen.dk). Der 
kan, som i tilfældet Danish+ (www.danishplus.
dk) blive afholdt en international showcase for 
dansk børne- og ungdomsteater, hvor udvalgte 
til lejligheden oversatte danske forestillinger 
spiller for udenlandske kulturarrangører med 
det formål at promovere og bringe 'professio-
nel dansk scenekunst for børn og unge' endnu 
længere ud i verden, end tilfældet er i dag100. 
 Og endelig er det at optræde i udlandet på 
festivaler, eller som led i symposier og konfe-
rencer, også en vej for de danske teatre til at 
komme yderligere rundt i verden via de tea-
terinteressenter og agenter m.v., som de her 
møder. Mere om disse opførelser og sammen-
hænge i næste kapitel. 

11.  formiDling, markeDsføring og 
salgsmåDer

[93] Formidlere, opkøbere 
eller brugere er en samlebe-
tegnelse for alle de teater-
kontaktlærere, pædagoger, 
børnebibliotekarer, børne-
kulturkonsulenter, teater-
foreningsrepræsentanter og 
andre, som står for at formidle 
og opkøbe scenekunst for børn 
og unge.

[94] På gangene i skolerne, i 
forhallen til sportshallen eller 
i foyeren til det teater, hvor 
forestillingerne spiller, står 
pædagoger, lærere og andre 
opkøbere og diskuterer med 
hinanden, hvad de hver især 
har set og skal se. Synspunkter 
og meninger udveksles med 
hensyn til forestillingernes eg-
nethed i forhold til målgruppe, 
emnevalg og formsprog. 

[95] På de Arrangør- og Bru-
gerkonferencer, som i mange 
år har fundet sted om fredagen 
på henholdsvis TC-festivalen i 
april og Horsens Børneteater-
festival i september. Og i mere 
uformelle møder. 

[95] Festivalen er indtil 
foråret 2008 blevet afholdt 18 
gange i Jylland, 12 gange på 
Sjælland, fire gange på Fyn, to 
gange på Lolland-Falster og 
en gang på Bornholm. Kilde: 
Teater ikke kun for begyndere, 
Introduktion til professionelt 
teater for børn og unge, Tea-
tercentrum 2008, p.7. 

[97] Jf. Børneteateravisen 
nr.143, dec. 2007, p.11. 

[98] Fx i Århus i oktober ar-
rangeret af Børnekulturhuset i 
Århus. 

[99] Fx sammensatte Teater-
truppen Batida i marts 2008 
en festivalkavalkade af egne 
forestillinger gennem tiden 
under betegnelsen Teater fra 
Månen, Festival i Utide (www.
batida.dk).

[100] Danish+ blev afviklet 
første gang i Århus i 2008, som 
en showcase, hvor 17 udvalgte 
danske internationalt egnede 
børneteaterturnéforestillin-
ger over to dage (14.-15.april) 
blev spillet på engelsk for 
60 deltagere fra 18 lande, og 
hvor der tillige blev afholdt en 
konference under overskriften: 
Dansk børne- og ungdomstea-
ter – kvalitet med internatio-
nalt potentiale. 

[101] Dansk børneteater har 
længe været arrangeret på 
mange forskellige måder. 
Nogle steder er det den enkelte 
skole, som køber for sine egne 
penge. Nogle steder er det sko-
lerne, som køber, men for en 
pulje, de ved er i kommunen. 
Nogle steder er det kommu-
nen, der centralt køber ind. 
Nogle steder er det det lokale 
bibliotek, som har en pulje 
fra kommunen. Og alle disse 
måder er for tiden omlagt eller 
til revision.  
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DEn	røDE	BrocHurE	(DrB)	
-	Et	goDt	AnnoncEringsstED	For		
tEAtrEnE	og	Et	Must	For	opKøBErnE	
Op til festivalen i april er årets udgave af Den 
Røde Brochure (DRB) blevet sendt ud til en 
lang række institutioner og til private abon-
nenter. DRB er et godt annonceringssted for 
teatrene, fordi den lille bogudgivelse bliver 
flittigt brugt af områdets opkøbere. DRB bliver 
pløjet igennem og nærlæst ude på institutio-
nerne. Den hører til formidlernes allervigtigste 
festivalbagage. Og den bliver trukket frem, 
når forestillinger skal diskuteres, og valg skal 
træffes. 

Formidlingsmæssige	skred	og		
ekspansioner	

Dette 'selvkørende system' af formidling, mar-
kedsføring og salg er, som tidligere nævnt, de 
sidste år kommet under pres, fordi der sam-
fundsmæssigt er sket nogle markante ændringer. 

•	 	Kommunalreformen	med	de	nye	og	færre	kom-

muner	betyder,	at	Danmark	er	inde	i	en	over-

gangsperiode,	hvor	der	både	for	skolerne	selv	

og	for	teatrene	hersker usikkerhed og uvished 

om, hvor mange penge der er til at købe teater 

for, og hvem der skal beslutte, hvilke forestil-

linger der skal købes101.		

•	 	De	traditionsrige	og	vante	formidlingsstruk-

turer er blevet brudt op. nye	formidlere,	som	

måske	ikke	kender	området,	er	kommet	til.	Der	

er	sket	en	centralisering	af	beslutningsproces-

serne.	og	der	udvælges	ikke	så	mangfoldigt	

mere.	snarere	mere	effektivt	efter	devisen:	de	

samme	forestillinger	til	mange	institutioner.	

•	 	Ildsjæle brænder ud,	og	formidlerne og opkø-

berne på uddannelses- og kulturinstitutionerne 

presses stadigt mere på tid og på 'pengepun-

gen'.	teaterbudgetterne	på	institutionerne	er	

blevet	markant	beskåret.	De	teaterkontaktlæ-

rere,	pædagoger	og	bibliotekarer,	som	fortsat	

er,	har	mindre	tid	og	færre	penge	at	opsøge,	

planlægge	og	købe	børne-	og	ungdomstea-

terforestillinger	for	til	deres	institution.	Deres	

muligheder	for	at	tage	på	festivaler	og	til	for-

midlingsarrangementer	er	måske	også	blevet	

indskrænket.	som	teaterkontaktpersoner	er	

de	kommet	under	pres,	på	grund	af	økonomisk	

smalhals	og	fordi	andre	arbejdsmæssige	for-

pligtelser	invaderer	deres	tid.	

•	 	Børne-	og	ungdomsteatrene	har	mistet	deres	

tidligere	monopollignende	status.	Det	er	sket	i	

takt	med	opblomstring	af	mange andre kunst-

arters mange kulturtilbud til børn og unge.	og	

fordi	der	–	som	følge	af	den	voksende	inte-

resse	for	og	opfattelsen	af	børn	og	unge	som	

selvstændige	individer	med	egne	kompetencer	

og	kvalifikationer,	og	med	børnekulturbegre-

bets	udvidelse102	–	er	dukket	en lang række 

kulturelle projekter op, som er baseret på, at 

børn og unge er med i, eller selv udvikler, kul-

tur	(kultur	med	og	af	børn)103.	

Udbuddet af tilbud til børn og unge er med 
andre ord vokset eksplosivt, og der er blevet 
kamp om børnenes og de unges tid. Der ses en 
tendens til, at ofte nye opkøbere både begyn-
der at bruge pengene til at indkøbe mere bredt 
(man vælger ikke nødvendigvis børneteater104) 
og mere centralistisk (den samme forestilling 
bestilles til mange skoler). 

Bts	og	tc	inForMErEr	opKøBErnE	og	
KortlæggEr	ForMiDlingsstruKturEr	
BTS og TC arbejder på at få kortlagt de nye 
teaterformidlingsstrukturer i Danmark. De står 
for faglige arrangementer året rundt, og de ar-
rangerer seminarer og fora på Teater for børn 
og unge-festivalen i april, hvor formidlerne 
kan mødes med hinanden.
 Herudover bliver der i brancheregi og fra 
sekretariatets side arbejdet skriftligt med at 
oplyse og informere nye formidlere og andre 
interesserede om området. 
 Der bliver arbejdet på at få mere generel 
information ud i kommunerne om, hvor børne-
teatrene eksisterer, på hvilke vilkår, hvad refu-
sion er for noget, etc. 
 TC tilbyder for eksempel at hjælpe med at 
etablere formidlernetværk og strukturer. 
 Og de har, med støtte fra BTS, i 2008 ud-
givet to gratis pjecer. TEATER (ikke kun) FOR 
BEGYNDERE – introduktion til professionelt 
dansk børne- og ungdomsteater. En 16-siders 
illustreret pjece, som giver en overordnet intro-
duktion til børne- og ungdomsteaterbranchen 
i Danmark med lidt baggrund og beskrivelse 
af forskellige relevante instanser og organisa-
tioner. Og DET HELE FOR DET HALVE – infor-
mation til formidlere og arrangører af teater 
for børn og unge. En 24-siders illustreret pjece 
med praktisk og mere overordnet information 
om og inspiration til formidlingsarbejdet på 
skoler, i institutioner og foreninger m.m.

tEAtrEnE	ArrAngErEr	DiAlogMøDEr	og	
DEsignEr	linKs	til	tEAtErKontAKtlærErE	
En spændende, informativ og måske interaktiv 
hjemmeside med blogs og lignende er noget, 
næsten alle teatrene på området har. Flere tea-
tre servicerer teaterkontaktlærerne ved at læg-
ge særlige formidlerorienterede oplysninger ud 
på deres hjemmeside105. 
 Herudover inviterer flere teatre formidlerne 
til særlige dialogmøder. Aftener, hvor de ud-
veksler både praktiske og kunstneriske syns-
punkter. Ofte ud fra forestillinger, de har set 
sammen. 

[102] I 1996 introducerede 
lektor, mag.art. Flemming 
Mouritsen det tredelte 
børnekulturbegreb, kultur 
for, med og af børn, for med 
klassifikationen at pege på 
behovet for forskningsmæssigt 
at anlægge en kulturanalytisk 
synsvinkel på kunstneriske 
og andre æstetiske produkter 
og deres kontekst, heriblandt 
det børnekulturelle. I klas-
sifikationen henviser kultur 
for børn til den kultur, som er 
produceret for børn af voksne 
(dvs. en teaterforestilling for 
børn vil typisk skulle placeres 
her). Kultur med børn henviser 
til kultur, hvor børn og voksne 
sammen udfolder sig gennem 
forskellige kulturteknikker og 
medier (dvs. her vil de interak-
tive teaterforestillinger kunne 
placeres). Mens kultur af børn 
henviser til de kulturelle ud-
tryk, som børn skaber i deres 
egne netværk, hvorfor det også 
kaldes børns legekultur.   

[103] Eksistensen af Børnekul-
turens Netværk og ansættelsen 
af børnekulturkonsulenter 
rundt om i landet skal ses i 
sammenhæng hermed. 

[104] Man bruger måske pen-
gene i Huskunstnerordningens 
regi. En ordning, som har til 
formål at fremme børn og un-
ges møde med kunsten og den 
kunstneriske proces. Skoler, 
kommuner og kunstnere kan 
via ordningen søge Kunstrådet 
om tilskud til ansættelse af 
professionelle skabende eller 
udøvende kunstnere inden for 
feltet litteratur, musik, billed-
kunst og scenekunst i skoler 
og skolelignende institutioner 
for børn og unge mellem 6-19 
år. Ordningen giver mulig-
hed for at forene kræfterne 
om større satsninger og at 
afprøve nye samarbejdsfor-
mer og tværfaglige initiativer 
(http://www.kunststyrelsen.
dk/24e51a4). Eller man bestil-
ler måske et arrangement eller 
et projekt af Levende Musik i 
Skolen (LMS).

[105] Eksempler: På Gruppe 
38's hjemmeside kan opkøbere 
og formidlere fx klikke sig ind 
på Grønspættebog for teater-
kontaktlærere og orientere 
sig både faktuelt om refusion, 
festivaler m.m. og læse små 
artikler, der kommer med 
synspunkter på, hvorfor børn 
skal se teater, om at vælge det 
rigtige, etc. Og på Corona La 
Balances hjemmeside kan man 
under overskriften Formidlere 
læse teatrets invitation til 
samarbejde og dialog, erhverve 
sig en Håndbog for børnetea-
terformidlere og orientere sig 
om teaterarrangementer.  
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Markedsføringsmæssige	
nyorienteringer

DirEKtE	MArKEDsFøring	–	HøJErE	priori-
tEt	og	MErE	KoMMErciElt	oriEntErEt		
Modsat tidligere, hvor miljøets forestillinger 
"solgte sig selv" i det lukkede kredsløb, 
bruger en del teatre i dag mere tid og flere 
penge på direkte markedsføring.  
 I takt med samfundsudviklingen, det øgede 
udbud af kulturelle tilbud til børn og unge og 
den skærpede konkurrence om at få del i børn 
og unges tid, er en del teatre begyndt at satse 
mere udadvendt, bredt og markedsorienteret. 
Og nogle teatre har bevæget sig ud på mar-
kedsføringsmæssige stier, de før ikke kunne 
drømme om at benytte.  

Med på kulturportaler og med i fælles tea-
terkataloger 
Flere teatres forestillinger er at finde på Tea-
terkalenderen, som er en dansk kulturportal 
for alle med interesse i film, musik, kunst og 
teater (www.byenkalder.dk.)  
 I København annoncerer flere af hovedstads-
områdets børneteatre sammen med områdets 
andre teatre i kataloget Ta' i Teatret, som både 
findes som husstandsomdelt blad og online 
(www.ta-i-teatret.dk). Flere teatre i Storkø-
benhavn henviser på deres hjemmesider til 
følgende adresser: www.bornibyen.dk og www.
teaterbilletter.dk. Og i Århus kan man bl.a. 
holde sig orienteret om områdets stationære og 
turnerende børneteatre via Børnekulturhusets 
hjemmeside (www.boernekulturaarhus.dk). 

Fælles repertoirepræsentation og materia-
ledistribution 
Via Jysk Skolescene har Filuren og Aarhus Tea-
ter i en lang årrække fået distribueret forestil-
lingsmateriale til alle byens uddannelsesinsti-
tutioner, som er med i foreningen.  
 Og de to teatre har haft kontakt med en lang 
række teaterkontaktlærere, som årligt blev in-
viteret til præsentation af sæsonens repertoire. 
Fra sæson 2008-2009 er Gruppe 38 kommet med 
i ordningen, måske fordi Århus Kunstråd i sin 
evaluering af Gruppe 38 fra 2007 gjorde opmærk-
som på den konkurrenceforvridning, der lå i, at 
ordningen kun tilgodeså ét børneteater i byen106. 

Annoncering  
Annoncering i medier og salgskampagner af 
forskellig slags er ikke noget, der har været 
tradition for i børneteaterverdenen. 
 I dag indrykker flere af områdets teatre af 
og til annoncer for deres forestillinger i de 
landsdækkende og lokale dagblade. Annoncen 
må dog ikke være mærkbart mindre end de øv-
rige på siden, da det signalerer ubetydelighed, 
nævner nogle af teatrene. 

Salgskampagner
BaggårdTeatret hyrede i 2007 en af landets bed-
ste stylister og to franske buldogs i forbindelse 
med lanceringen af forestillingen Gud'me. 
 Teatret rider helt bevidst med på modens og 
de kommercielle markedsmekanismers heste, 
når det gælder om at skabe opmærksomhed 
på teatrets forestillinger. Ifølge teatrets leder, 
Lasse Bo Handberg, er det vigtigt at holde sig 
for øje, at områdets teatre, ud over at eksistere 
på og håndhæve et fornemt solidaritetsoriente-
ret kollegialt fællesskab, også agerer i samfun-
det som konkurrenter. 
 Derfor er han også glad for i teatrets produk-
tionsmæssige samarbejde med Mungo Park "at 
kunne bryste sig af Mungo Parks københavnske 
fjer" og den "fedhedsfaktor", som det køben-
havnske "drengerøvsteater" har i offentligheden. 
 Udadtil genererer samarbejdet meget mere op-
mærksomhed fra pressen, end hvis teatret arbej-
dede solo eller sammen med andre teatre inden 
for børne- og ungdomsteater-området. Indadtil 
tænker de to teatre på mange områder meget ens. 
Og ifølge Lasse Bo Handberg ser Mungo Park 
frem til at få et indblik i, hvordan scenekunst-
området for børn og unge er og fungerer. Et ind-
blik, som måske vil føre til, at de næste gang selv 
producerer en forestilling til området. 

Nye profileringstiltag 
Hvor teatrene for bare nogle år siden aldrig, 
eller ikke så ofte, sendte pressemeddelelser 
ud, når de var på vej til eller fra en udenlands-
turné, eller når teatret stod over for at fejre 
enten teatrets eller den kunstneriske leders 
jubilæum, sker det nu som led i en synliggørel-
sesstrategi. 
 At give interviews til modemagasiner og her 
promovere sin børne- eller ungdomsforestil-
ling via en medvirkende dramatiker, instruktør 
eller skuespiller står også på nogle teatres 
ønskeliste. Grænsen går der, hvor journalisten 
ikke er interesseret i sagen og teatret, men i 
'privatsnageri', nævner nogle. 
 De markedsføringsmæssige vilkår, nyorien-
teringerne og de bagvedliggende kunstneriske 
argumenter og etiske overvejelser er et studie 
værd. Her kan blot nævnes, at de mindre og 
små opsøgende teatre typisk markedsfører 
sig på deres respektive teaters formmæssige 
særegenhed og indholdsmæssige vovemod og 
relevans. Mens nogle stationære børneteatre, 
fx Teater Zeppelin, der i dag har status som 
lille storbyteater i København, sammenligner 
sine forestillinger med de store institutions-
teatres børneteaterforestillinger og slår på, at 
de har et indgående kendskab til, hvordan man 
når ud til et børne- og ungdomspublikum med 
vedkommende teater, fordi de er et teater, som 
udelukkende sætter børne- og ungdomstea-
ter op og har en baggrund som opsøgende og 

[106] Se Kunstrådets evalu-
ering 2007 via www.gruppe38.
dk
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turnerende børneteater. Teatrets ansatte har 
specialiseret sig på feltet, og de skræddersyr 
forestillinger til en målgruppe, de kender til. 
Der er ikke tale om et stort teater, som kun en 
gang imellem, typisk ved juletid, sætter folk, 
der primært arbejder med voksenteater, til at 
producere og spille en børne- eller ungdoms-
teaterforestilling. Forestillinger, som spiller for 
hundredvis af børn ad gangen, og som gør godt 
i billetstatistikken.  

inDirEKtE	MArKEDsFøring	–	ViA	loKAlspil	
EllEr	tVærKunstnErisKE	proJEKtEr	
Viden om og interesse for 'professionel dansk 
scenekunst for børn og unge' kan også komme 
til offentligheden og teateropkøberne "ad om-
veje"; via den interesse for teater, som skabes 
blandt dem, som for eksempel er med i lokal-
spil, som bliver instrueret af områdets profes-
sionelle børneteaterfolk, eller ved, at et bør-
neteaters skuespillere kommer ud på en skole 
og står for et teater- eller dramaforløb med 
eleverne. Det har Teater Vestvolden, Filuren via 
Dramacentrum, og mange andre teatre, som 
driver dramapædagogisk eller undervisnings-
mæssig virksomhed, erfaret. 
 At gå i kunstnerisk dialog med andre 
kunst- og kulturinstitutioner kan også være 
en øjenåbner for, hvad den professionelle sce-
nekunst for børn og unge har at byde på. Jf. 
Carte Blanches samarbejdsprojekter med an-
dre kunst- og kulturinstitutioner, og Odsherred 
Teaters sundhedsrelaterede projekter. 
 Og endelig kan det at komme udenlands til 
særligt højtestimerede metropoler, som fx New 
York, via en forøget national pressedækning, 
indenlands kaste lys over feltet. 

salg	af	billetter	eller	–	som	oftest	
–	salg	af	en	hel	forestilling	

BilligE	BillEttEr	
Områdets forestillinger sælges på to måder. 
Enten via billetsalg til en meget billig pris (20-
60 kr. pr. billet) eller som køb af en hel forestil-
ling. De stationært spillende forestillinger ud-
bydes ofte, men ikke altid, via billetsalg. Salg 
af hele forestillinger gælder ofte, men ikke al-
tid, de opsøgende og turnerende forestillinger. 
Er man en kommunal institution, er udgiften 
til teater kun det halve af det, man tror107, fordi 
staten, såfremt der er tale om køb af en refusi-
onsgodkendt forestilling, refunderer halvdelen 
af udgiften, hvis man ansøger om det. 

soliDArisK	sAlgs-	og	prispolitiK	
Uanset hvor i Danmark og hvor i verden områ-
dets forestillinger spiller, er prisen (stort set) 
den samme. At få et teater ud koster nabosko-
len til teatret det samme, som det koster kul-
turhuset i den anden ende at landet. 

Området har lige fra 'tidernes morgen' (via 
BTS' prisnøglepolitik) besluttet sig for og 
håndhævet en solidarisk salgs- og prispolitik 
ud fra det synspunkt, at alle børn skal stil-
les lige. Den samme forestilling skal koste det 
samme, uanset hvor den bliver vist. Og tea-
trene må ikke konkurrere på pris. 

paradokser	og	udfordringer		

KVAlitEtstEAtEr	sælgEr	iKKE	nøDVEnDig-
Vis	BEDst	
Teatrene kan have et stort eller mindre omfat-
tende forestillingssalg. En undersøgelse af de 
eksakte salgstal ligger uden for redegørelsens 
regi. Her skal "blot" nævnes to ting: 
For det første, at der bag høje salgstal ikke 
altid gemmer sig forestillinger af høj kunst-
nerisk kvalitet. Kunstnerisk set meget vellyk-
kede forestillinger sælger ikke altid godt, nogle 
gange oven i købet decideret dårligt. Dette gæl-
der imidlertid ikke kun branchen 'professionel 
dansk scenekunst for børn og unge', men kunst 
og kultur i det hele taget. 
Og for det andet, at områdets forestillinger 
salgsmæssigt er under pres som følge af en sti-
gende konkurrence på det børnekulturelle mar-
ked, og fordi de nye formidlerstrukturer som 
følge af kommunalreformen endnu ikke har 
fundet deres plads med klarhed over, hvem der 
skal sørge for hvad og for hvor mange penge.  

HVorDAn	sKABEs	synligHED	uDEn	Kunst-
nErisKE	KoMproMisEr	og	prEs?		
Det professionelle danske børneteaters 'usyn-
lige' og lukkede kredsløb af formidling og salg 
er i opbrud. 
 En udfordring er i den forbindelse, hvordan 
teatrene og branchen på vellykket vis bliver 
del af en større og mere åben helhed. Hvordan 
teatrene undgår at gå på kompromis i forhold 
til deres idealer og visioner. Hvordan de skaber 
interesse for feltet blandt de nye formidlere, 
der skal vælge i en buket af mange tilbud til 
børn og unge. 
 For såvel teatrene, branchens organisationer 
som formidlerne handler det om at blive dyg-
tigere til at sætte ord på, hvad det lige præcist 
er, optrædende levende scenekunst for børn og 
unge kan? Hvorfor det er så vigtigt? På hvilken 
vis professionel scenekunst for børn og unge 
ikke kan erstattes af andre kunst- og kulturtil-
bud? Hvordan børne- og ungdomsteater også 
kan indgå med afsmittende synergi i tværkul-
turelle projekter? At det ikke altid behøver at 
være et spørgsmål om enten kultur for, af eller 
med. At det godt kan være kombinationspro-
jekter eller udfoldelser, hvor stregen mellem, 
hvorvidt det er den ene eller anden type børne-
kultur, er svær at trække. 
 TC står over for den udfordring at finde ud 

[107] En prishalvering, som TC 
trækker frem i deres pjece: Det 
hele for det halve, Information 
til formidlere & arrangører 
af teater for børn og unge, 
Teatercentrum 2008.
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af, hvordan den store april-festival i fremtiden 
skal se ud. Hvordan løser man det, at stadigt 
flere gamle teatre i dag på festivalen føler sig 
klemt i mængden af de mange nye grupper? 
Hvordan tackler man det, at opkøberne får et 
stadigt mere uoverskueligt udbud at forholde 
sig til? At de udenlandske opkøbere måske får 
sværere ved at orientere sig og måske ikke kan 
få adgang til de forestillinger, de ønsker at se 
på festivalen? 
 Flere teatre føler sig pressede på pengepun-
gen. De har måske ikke råd til at tage på festi-
val og spille gratis, hvis det ikke siden viser 
sig på salgstallene. Og de udtrykker i stigende 
grad, at de har brug for, at der i festivalsam-
menhæng er flere udfordrende faglige fora, 
som de kan deltage i. Hvad stiller man som 
branche og som enkeltteatre op med det? 
 De enkelte teatre skal finde ud af, hvordan 
deres udstillingsvinduer i fremtiden skal se 
ud. De har i stigende grad behov for at skabe 
synlighed omkring deres forestillinger. De skal 
finde ud af, hvordan de får etableret en forstå-
else for forestillingernes nødvendighed, når de 
fleste af deres forestillinger spiller ude på sko-
lerne, usynlig for børnenes forældre og for den 
brede offentlighed. 
 Især de små og meget sparsomt bemidlede 
teatre skal udtænke nye strategier og handle-
måder i en voksende mediemæssig konkurrence 
– når de ikke har råd til at ansætte folk til pr, 
marketing og salg – når de ingen penge har til 
en annoncering, som batter – og når de måske 
mener, at det skal være forestillingerne i sig selv 
som sælger, ikke en moderigtig indpakning. 
 Og de skal gøre op med sig selv, hvor græn-
sen for, hvad der er kreativ, original og opfind-
som markedsføring, går? Hvornår markedsfø-
ringen ikke længere hænger sammen med den 
forestilling og det møde med børnene, som det 
hele angår? Samt hvor mange ressourcer og 
hvor meget energi de kan/skal/bør lægge i tea-
trets pr- og markedsføring? 

HVorDAn	MotiVErEs	ForMiDlErE	til	FlErE	
"VoVEDE"	VAlg?		
En del formidlere tør vælge uvante og ander-
ledes forestillinger. Teater med universer, som 
vender op og ned på sædvanen. Opsætninger, 
som inviterer publikum ind at se på tilværel-
sen på nye måder. Historier som ikke følger en 
traditionel årsag-virkning-logik, men springer 
i tid og sted og handling. Udtryk, som skaber 
forundring, overrasker, provokerer, eller spil-
ler på andre tangenter end den, hvormed børn 
og unge oftest er vant til at kommunikere med 
omverdenen. Som ansvarlige for teateropkøbet 
ser en del voksne en udfordring i at præsentere 
børn og unge for modbilleder på den kultur, 
de i øvrigt tilbydes og lever med. Mange gode 
og fremragende forestillinger, som man måske 

kunne kalde "smalle" eller anderledes, når ud 
til deres publikum. 
 Andre formidlere trækker følehornene til-
bage over for de forestillinger, som skiller sig 
ud ved ikke at være så let forklarlige, og som er 
anderledes i deres logikker og formsprog. Med 
kommentarer som: "Jeg synes, det er en spæn-
dende forestilling, men det er ikke noget for 
mine skoleklasser" køber de i stedet de mere 
forståelige og "sikre" forestillinger. 
 Hvad denne tilbageholdenhed eller dette 
fravalg bygger på, har flere gange været et 
diskussionspunkt på festivalernes debatforum-
fredage og formidlerkonferencer. Er det fore-
stillingerne, som rummer nogle for voksenori-
enterede og indforståede elementer? Er alders-
grænsen sat forkert? Er begrundelsen, at den 
voksne teaterformidler står famlende over for, 
hvordan de skal håndtere stykkerne i diskus-
sion og dialog med eleverne? Skyldes fravalget 
den voksnes egen usikkerhed, frygt eller angst 
over for kaos og det ukendte?  
 Forestillinger, som ikke sælger så godt, bela-
ster selvsagt et teaters økonomi. Og et lille salg 
er en del af en 'ond' cirkel: Kommer forestil-
linger ikke så meget ud at spille, får de med-
virkende ikke så mange spilerfaringer, teatret 
mister terræn og synlighed, og børnene går 
glip af en anderledes teateroplevelse. Af den 
grund er det en fortsat udfordring at skabe og 
udvikle den faglige dialog formidlerne og tea-
trene imellem. 

scEnEKunst	For	Børn	og	ungE	VAlgt	AF	
Børn	og	ungE	sElV	
Børn og unge vælger ikke selv, at de vil se tea-
ter, og hvilke forestillinger de skal se. Sådan 
er den altovervejende praksis på feltet. Det er 
lærere, pædagoger og børnekultur-konsulenter, 
forældre og andre voksne, som vælger forestil-
lingerne på børns og unges vegne. Det kan synes 
paradoksalt, at man i dansk børne- og ungdom-
steater, som netop er skabt med så nøje omtan-
ke på børn og unge som de primære modtagere, 
indfører et mellemled af voksne, når vi kommer 
til formidling og salg. At det så ikke længere er 
børnene, teatrene kommunikerer med. Og det 
kan synes selvmodsigende, at man, i en mo-
derne kultur, hvor børn og unge ellers i mange 
andre henseender foretager så mange valg selv, 
på det her felt stadig lader de voksne beslutte. 
 Hvad vil der ske, hvis børn og unge også fik 
lov at bestemme? Hvilke fordele og ulemper vil 
det have? Hvordan garanterer man da, at børn 
også vil få de oplevelser, som de ikke troede, de 
ville blive glade for? Vil de kun vælge det popu-
lære? Det, som umiddelbart fænger? Hvordan vil 
børns og unges valg se ud i forhold til det, deres 
lærere eller forældre pt. vælger på deres vegne? 
Hvordan vil en sådan formidling skulle se ud? 
Alle børn i en klasse vil jo fx ikke kunne tage til 
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festival og vælge ud. Mange modeller er mulige. 
Man kunne forestille sig en kombination, hvor 
det både er børn, unge og voksne, som vælger ud. 
En kombination af flere valgveje i det hele taget. 
At give børn og unge mulighed for selv at vælge 
er i al fald en udfordring, som ikke bliver mindre 
vedkommende og aktuel med tiden. 

soliDArisKE	EllEr	KonKurrErEnDE	
tEAtrE?	
Er solidaritetsprincippet et utidssvarende 
levn fra en tid, hvor fællesskabsprincippet kan 
forklares som miljøets vej til at slå igennem og 
overleve? Eller er det en grundidé, som er værd 
at værne om, fordi den stadig giver mening? 
 Hvordan forholder man sig til det, at der 
ikke er lighed for alle? At alle købere ikke kan 
indhente refusion, fordi man skal være en kom-
munal institution for at kunne få halvdelen af 
købsprisen retur? At refusionsordningen for 

eksempel ikke gælder private skoler og gym-
nasier, som er overgået til at være selvejende 
institutioner? 
 Er refusionsordningen overhovedet en god 
og rimelig ordning? Det er der forskellige 
holdninger til i miljøet og blandt teaterinteres-
serede. At få refusionsgodkendt en forestilling 
er for teatret en adgangsbillet til området. En 
adgangsbillet til TC's børneteaterfestival. At 
refusionsgodkendelse borger for en vis fore-
stillingskvalitet, er den almindeligt udbredte 
holdning. Herudover er nogle inde på, at ord-
ningen bør afskaffes, og midlerne i stedet ka-
naliseres over til tilskud til produktion. Mens 
andre mener, at det ikke kun er dem, som ikke 
har modtaget produktionsstøtte, som skal 
kunne indkaldes til showcase, men også pro-
duktionsstøttede teatres forestillinger, som 
refusionsudvalget finder anledning til at kvali-
tetsvurdere. 

 

Et	landsbylokalt	og	verdens-
omspændende	teaterfelt

DE	FlEstE	tEAtrE	KoMMEr	runDt	i	
DAnMArK  

•	 		områdets	teatre	spiller	primært	opsøgende og 

turnerende.	på	skoler,	dag-institutioner,	bib-

lioteker,	i	kulturhuse	og	på	små	storbyteatres	

og	egnsteatres	børneteaterscener.	i	meget	

sjældne	tilfælde	på	voksenteaterscener.	i	høj	

grad	på	børne-	og	ungdomsteaterfestivalerne.	

undertiden	i	en	dertil	indrettet	bus	(som	Det	

lille	turnéteater).	og	stedsspecifikt;	fx	på	gader	

og	pladser	(Dansk	rakkerpak	m.fl.),	i	kirkerum	

(Det	lille	turnéteater,	Den	jyske	opera	m.fl.),	i	

sensorisk	installationsindrettede	kælderetager	

(carte	Blanche)	og	på	museer	(carte	Blanche,	

Baggårdteatret	m.fl.).		

•	 		Et	fåtal	af	teatrene	spiller	udelukkende statio-

nært	i	egne	teatersale.	

•	 	nogle	spiller	både stationært og turnerende108.	

•	 	nogle	teatre	spiller	kun i Danmark.	

•	 		Men	rigtig	mange	turnerer	også rundt i hele 

verden	med	deres	forestillinger.

Der har ikke her været ressourcer til at lave en 
udtømmende kortlægning af, hvor i Danmark 
teatrene spiller. Men det er ikke forkert at sige, 
at landets kommuner er godt dækket ind. Men 
at der er steder, hvor børn og unge er 'mere 
forkælet' med teater end andre. Og at der er 
områder, som er 'underernæret' med professio-
nel scenekunst for børn og unge. 
 En forklaring på dette er, at udbredelsen 
af 'professionel dansk scenekunst for børn og 

unge' hidtil i høj grad har været afhængig af 
ildsjæle, som har sørget godt for deres kommu-
ner. En anden årsag skal søges i, at scenekunst 
for børn og unge, som al anden scenekunst, er 
mere tilgængeligt, og noget man bruger tid på i 
tætbefolkede områder. 

i	snit	spillEr	DEr	En	DAnsK	BørnEtEAtEr-
ForEstilling	HVEr	DAg	Et	stED	i	VErDEn	
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' er et verdensomspændende foretagende. 
Hver eneste dag bliver der et eller andet sted 
ude i verden opført en af miljøets forestillinger. 
Og teatrene rejser ikke kun til vores nabolande 
eller lidt rundt i Europa. De turnerer også til 
fjerntliggende himmelstrøg. De kommer – mod-
sat dansk voksenteater som flest – kloden 
rundt109.
 Udenlandske opkøbere inviterer de danske 
grupper hjem til sig for at spille forestillinger. 
For at de skal deltage i internationale børne-
teaterfestivaler; være med i de showcases, hvor 
internationale opkøbere udvælger teater; og 
deltage i internationale og verdensomspæn-
dende kongresser, symposier og lignende. 
 I Bilag 8 bagerst i redegørelsen illustreres 
på verdenskort udbredelsen af 'professionel 
dansk scenekunst for børn og unge' fra 1999 og 
frem til og med 2007. 

omfattende	og	unik	kultureksport	

Kunst,	rEspEKt,	KnowHow	og	nEtVærK	
'Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' kommer ud i hele verden. Udbredelsen 

12. opførelser og uDbreDelse

[108] Jf. Bilag 6 og Bilag 8.   

[109] Odin Teatret, som kun 
producerer voksenteater/ikke 
producerer specielt for børn 
og unge, turnerer i hele ver-
den.     
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er unik og egenartet. Noget, vi som et lille land 
kan bryste os af, af mange grunde. En kultu-
reksport og en international udveksling, som 
fortjener en mere dybdegående behandling, 
end der her er ressourcer til. Punktopstillet er 
det, som de danske børneteatre bidrager inter-
nationalt med: 

•	 	Forestillinger, som overrasker og overvælder	

udlandet	ved	at	være	så	kunstnerisk	raffine-

rede	og	etisk	gennemarbejdede	i	deres	respekt	

for	børn	og	unge	som	selvstædigt	tænkende	

og	sansende	individer.	

•	 	En unik og meget efterspurgt knowhow	om-

kring	det	at	skabe	forestillinger	med	nærvær,	

kontakt	til	publikum	og	et	substantielt	indhold,	

som	enten	kan	være	meget	specifikt	målgrup-

peorienteret	eller	menneskeligt	almengyldigt.	

•	 	En	række	dedikerede instruktører,	som	udlan-

det	gerne	vil	arbejde	sammen	med.	

•	 	En	række	enestående manuskripter,	som	uden-

landske	teatre	gerne	vil	sætte	i	scene.	En	del	er	

allerede	blevet	oversat	til	flere	forskellige	sprog,	

fx	gennem	Volker	Quandts	forlag	i	tyskland	

gennem	15	år,	Harlekin Theaterverlag110.	

•	 	En stor og yderst velorganiseret 'scenekunst 

for børn og unge-festivaltradition',	som	uden-

landske	børneteaterinteressenter	gerne	vil	

tage	ved	lære	af.	

•	 	Et interkulturelt tænkende og netværksorien-

teret dansk børne- og ungdomsteatermiljø, 

som	er	interesseret	i	udveksling	og	byttehand-

ler.	En	lang	række	kyndige	og	erfarne	folk,	som	

gerne	vil	lære	fra	sig,	blive	inspireret	og	tage	

ved	lære	af	de	andre	kulturer,	de	møder,	i	for-

hold	til	såvel	specifikt	scenekunstneriske	di-

scipliner	og	arbejdsmåder	som	på	det	bredere	

kulturudvekslingsmæssige	plan.

At 'professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' er så velegnet og eftertragtet skyldes ud-
dybende flere ting: 

•	 	Mange	af	forestillingerne	er	kendetegnet	ved	

ordknapt	eller	nonverbalt	at	udtrykke	almen-

menneskelige	og	universelle	problematikker.	

De udtrykker sig i et sprog, som går på tværs 

af både køn, alder, landegrænser, sprog og 

kulturer.	

•	 		Forestillingernes	lille	format	fascinerer	og	ud-

fordrer	i	udlandet.	Koncentrationen	omkring	

spillet.	Det nære og	intime møde	mellem	scene	

og	sal.	uforstyrretheden.	i	flere	lande	er	der	

heller	ikke	den	samme	disciplin	omkring	fore-

stillingens	afvikling	som	'professionel	dansk	

scenekunst	for	børn	og	unge'	praktiserer	i	

Danmark	og	argumenterer	for	også	gælder,	når	

de	udenlandsturnerer.	Modsat	dansk	praksis,	

hvor	der	ingen	adgang	er,	når	forestillingen	

først	er	gået	i	gang,	må	folk	i	mange	andre	

lande	komme	og	gå	mere	uafhængigt	af,	hvor-

når	forestillingen	lige	starter	og	slutter.	og	for	

eksempel	i	Kina,	hvor	publikum	er	vant	til	at	

multitaske,	kan	de	som	noget	helt	naturligt	

have	gang	i	flere	andre	ting	under	en	forestil-

ling.	

•	 		Aldersgrænsetænkningen	tiltrækker.	At	der	

tages	så	seriøst	stilling	til,	hvem	forestillingen	

primært	er	målrettet	til.	

•	 		Aldersgrænseoverholdelsen	skaber	debat	og	

vækker	til	eftertanke.	At	aldersgrænserne	er	

noget,	som	de	danske	børne-	og	ungdomstea-

tre	kræver	overholdt,	er	en	praksis,	som	tit	er	

helt	uforståelig	for	arrangører	i	udlandet.	Her	

slæbes	babyer	og	børn	under	aldersgruppen	

ind.	nogle	steder	henvises	der	til,	at	det	er	for-

ældrenes	ansvar.	Andre	steder	er	det	bare	ikke	

noget,	man	forholder	sig	til	så	snævert,	fordi	

man	har	et	andet	syn	på	børn.	

•	 		Det at spille for så få	publikum	står	også	ofte	

i	stærk	kontrast	til	de	fyldte	sale,	udlandet	

praktiserer.	Her	lukkes	tit	flere	hundrede,	nogle	

gange	tusinder	ind.	i	nogle	lande,	fx	Kina,	be-

tragtes	det	ligefrem	som	et	nederlag	eller	et	

signal	om	en	dårlig	forestilling,	hvis	der	er	så	få	

tilskuere.	

•	 		Devisingprocesser, testpublikum og	festival-

organsering. At	de	danske	børne-	og	ung-

domsteatre	sidder	inde	med	en	så	mangeårig	

erfaring	med	at	skabe	teater	under	den	tid-

ligere	beskrevne	kollektive	arbejdsform	og	i	

et	så	fokuseret	og	direkte	samarbejde	med	

børnepublikummet,	er	også	en	knowhow,	som	

udlandet	efterspørger,	ligesom	områdets	bør-

neteaterfestivalorganisatoriske	erfaring.	

rEFlEKsionsBEForDrEnDE	uDVEKslingEr	
og	ByttEHAnDlEr	
De danske børneteatre har lyst til at udveksle. 
Når de tager ud i verden, er det ikke kun for at 
spille forestillinger. Men også for at fortælle 
om, hvordan de arbejder med forestillingsska-
belse, med at kvalitetsudvikle og med at orga-
nisere festivaler. 
 At spille for et udenlandsk publikum giver 
teatrene andre oplevelser og erfaringer end at 
spille i Danmark. At spille forestillinger i andre 
lande får teatrene til at se det, de kommer med, 
med nye øjne og fra andre vinkler. Møderne og 
udvekslingerne eksponerer forestillingernes 
kvaliteter og særegenheder og kan bevirke: 

•	 		At tekstmæssige oversættelser	foranlediger	ny	

refleksion	og	medfører rettelser i spillet.  

•	 		At traditioner og holdninger til, hvordan man 

i udlandet spiller og ser teater, sætter egne 

meninger og praksisser i relief.	At	(teater)kultur

forskellighederne	provokerer	og	ansporer	til	at	

udfordre	og	forandre	egen	praksis111.	

•	 		At de danske teatre oplever, at nogle af den 

slags teatre, som her i landet har relativ lav 

status, i udlandet betragtes på en anden og 

[110] I Kataloget for 2008-10 
er halvdelen, dvs. godt 70 
stykker leveret af 23 danske 
dramatikere. Michael Ramløse 
har bidraget med 11, Anders 
Ramberg med seks, og Peter 
Seligmann, Kim Fupz Aakeson 
og Jesper B. Karlsen hver med 
fem. Kilde: Børneteateravisen 
nr.144, marts 2008.   

[111] Fx fortæller Jørgen Carls-
lund fra Corona La Balance, at 
det at spille i Kina for så mange 
og konstant multitaskende 
kinesere ansporede ham til 
som spiller at yde en ekstra 
indsats og se, om det ikke var 
muligt at nå længere ud end til 
den maksimumsgrænse, teatret 
vanligvis sætter.
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mere agtet måde. At	masketeater,	dukketeater,	

mime	og	gadeteater	i	mange	lande	har	en	an-

den	og	højere	status	end	herhjemme112.	

AssitEJ	Danmark	

ASSITEJ Danmark er med sin årelange erfaring 
og sit omfattende internationale netværksar-
bejde en meget central aktør. Organisationen 
tæller i 2008 57113 teatre, fem organisationer og 
10 enkeltpersoner. Og med 70 medlemslande at 
samarbejde med giver det basis for mange byt-
tehandler og udvekslingsprojekter. 
 I praksis fungerer ASSITEJ Danmark som et 
slags "Udenrigsministerium" for dansk børne- 
og ungdomsteater. Organisationen formidler 
viden om professionelt børne- og ungdomstea-
ter til udlandet, informerer medlemmerne om 
aktiviteter i udlandet og tilrettelægger og del-
tager i forskellige bilaterale og multilaterale 
udvekslingsprojekter. 
 Uddybende beskæftiger ASSITEJ Danmark 
sig med: 

•	 	At informere medlemmer om arrangementer 

og aktiviteter i ASSITEJ-regi. 

•	 	At tilrettelægge udvekslinger med udlandet. 

•	 	At invitere samarbejdspartnere til den danske 

festival i april	(som	i	2008	blev	besøgt	af	114	

udenlandske	gæster	fra	29	forskellige	lande114).	

•	 	At tilrettelægge arrangementer for de uden-

landske gæster på den danske festival i april.	

•	 	At samarbejde om gennemførelser af festivaler 

i udlandet og at deltage med oplæg om dansk 

scenekunst for børn og unge på disse.	parallelt	

til	det	solidaritetsprincip,	miljøet	er	rundet	af,	

vægter	AssitEJ	Danmark	at	indgå	samarbej-

der	med	lande,	som	kulturelt,	økonomisk	og	

socialt	udviser	interesse	for,	har	glæde	af	og	

mulighed	for	at	arbejde	videre	med	at	udvikle	

og	udvide	børns	kulturelle	rettigheder	gennem	

mødet	med	den	levende	optrædende	scene-

kunst.	prioriterede	samarbejdspartnere	er	nor-

den,	de	baltiske	lande	og	det	øvrige	østeuropa,	

østen,	Mellemøsten	og	afrikanske	lande.	

•	 	At udgive IMPrESSIoNS, en engelsksproget 

brochure om professionel dansk scenekunst 

for børn og unge.	

•	 	At deltage i ASSITEJ's verdenskongresser,	som	

er	den	største	begivenhed	i	verden	på	det	pro-

fessionelle	børne-	og	ungdomsteaterområde.	i	

maj	2008	fandt	den	sted	i	Adelaide,	Australien,	

og	i	maj	2011	er	Danmark/sverige	værter	for	

kongressen,	der	afholdes	i	København/Malmö.	

AssitEJ	Danmark	forventer	at	ca.	1.200	perso-

ner	fra	i	alt	75	forskellige	lande	deltager,	og	at	

den	tilknyttede	festival	bliver	besøgt	af	mellem	

35.000	og	40.000	publikummer.	

•	 	At føre statistik over de professionelle danske 

børne- og ungdomsteatres udenlandsturneer.	i	

2007	turnerede	32	medlemsteatre	i	hele	verden	

med	54	forskellige	forestillinger,	som	i	alt	blev	

opført	576	gange.	og	i	perioden	1999-2006	blev	

der	spillet	dansk	scenekunst	for	børn	og	unge	

uden	for	Danmark	næsten	1.800	gange.

Andre	aktører	og	netværk	

De danske børneteatre kommer, som tidligere 
nævnt, også ud i verden via de møder, som fin-
der sted via invitationer fra eller samarbejder 
med udenlandske aktører og festivaler, via 
tiltag initieret og støttet af Scenekunstcentret 
og Scenekunstudvalget i Danmark. Og via de 
initiativer, teatrene selv enkeltvis tager og rea-
liserer.

paradokser	og	udfordringer

Hvor vidt omkring i Danmark, det opsøgende 
og turnerende professionelle danske børne- og 
ungdomsteater kommer i fremtiden, vil afhæn-
ge af, i hvor høj grad det er 'professionel dansk 
scenekunst for børn og unge', som bliver prio-
riteret rundt om i kommunerne i den voksende 
buket af kultur- og aktivitetsudbud.  
 I kølvandet på kommunalreformen synes der 
at tegne sig en tendens til, at det er færre og 
mange nye kulturformidlere, som centralt be-
slutter sig for at købe de samme forestillinger 
til mange institutioner, hvor beslutningerne før 
var lagt mere tilfældigt, uhomogent ud på for-
midlere, som købte mere forskelligt og mang-
foldigt ind.
 Økonomisk smalhals for mindre grupper 
kan med færre midler til opsøgende arbejde og 
markedsføring føre til, at de ikke kommer så 
meget ud at spille. 
 Den tendens, at nogle kommuner gerne vil 
profilere sig på børnekultur, heriblandt scene-
kunst for børn og unge, trækker udbredelsen 
af 'professionel dansk scenekunst for børn og 
unge' i retning af, at flere teatre måske på læn-
gere sigt kommer til at spille stationært. 
 Nogle kommuners varsomhed i forhold til 
at turde iværksætte nye egnsteatre (der spiller 
scenekunst for børn og unge) som følge af det 
loft, der er lagt over bevillingerne, kan bremse 
en ellers mulig geografisk spredning af teatre, 
der producerer til børn og unge.  
 Nye markedsføringsmåder og professionel 
scenekunst for børn og unge i nye optræde- el-
ler deltagekonstellationer kan bane vejen for 
udbredelser i nye nationale (og internationale) 
geografier. 
 Udlandet efterspørger 'professionel dansk 
scenekunst for børn og unge', fordi der er su-
blime kunstneriske og menneskeligt berigende 
oplevelser at hente for både børn og voksne, og 
fordi der er tale om en kultur, som har og er i 
stand til at videreformidle en række helt unikke 
erfaringer med hensyn til produktionsmåde, 

[112] At udendørsteater er 
meget mere udbredt og nyder 
langt større anseelse syd for 
grænsen, er fx noget, det oftest 
gadeteaterspillende Dansk 
Rakkerpak oplever. Når teatret 
er på turné, deltager det heller 
ikke kun i børneteatersam-
menhænge. Det indgår i kraft 
af sit fysiske og nonverbale 
udtryk ofte i nycirkus- og 
gadefestivaler. Sammenhænge, 
hvor små ustøttede grupper 
optræder side om side og på 
lige fod med store internatio-
nale topnavne.

[113] Inkl. KulturPrinsen og 
Scenekunstens Udviklingscen-
ter.

[114] Kilde: Børneteateravisen 
nr.145, maj 2008, p.6.
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instruktion, spilform, manuskripter mv. Mang-
lende økonomi kan imidlertid forhindre ellers 
efterspurgte teatre i at kunne tage udenlands 
med deres forestillinger og knowhow. En fortsat 
og øget tilstrømning af udenlandske børne- og 
ungdomsteaterinteressenter til dansk afholdte 
festivaler og deciderede showcases møntet på at 
promovere forestillinger til turné, kan omvendt 
betyde en øget kultureksport af forestillinger og 
viden. Og tiltagene kan fremme samarbejder på 
tværs af kulturer og landegrænser. 
 Med fremkomsten af censurerede festiva-
ler søges kvaliteten af forestillingerne sikret. 
Samtidig er der en risiko for, at selektionen 
betyder, at det i højere grad end tidligere bliver 
nogle bestemte teatre/forestillinger, som kom-

mer udenlands. Om fremkomsten af et inter-
nationalt udstillingsvindue som Danish+ for 
eksempel vil betyde, at de udenlandske opkø-
bere af økonomiske, tidsmæssige og overbliks-
mæssige årsager fravælger at tage til den store 
TC-festival, som derved ikke giver de mange 
deltagende teatre den samme mulighed for 
promovering og udenlandssalg, vil tiden vise. 
 Måske vil man i fremtiden se et mere for-
skelligartet billede af områdets teatre, så nogle 
teatre, der før turnerede meget, vælger at spille 
mere stationært, nogle teatre satser mere mål-
rettet på udenlandsturné, mens andre fortsat 
kun spiller stationært, eller som de fleste lige 
nu både turnerer indenlands og udenlands. 

Behov	for	et	samlet	overblik		

Hvor mange teatre spiller forestillinger for børn 
og unge i det professionelle opsøgende og tur-
nerende børne- og ungdomsteater regi? Hvad 
hedder de enkelte teatre? Hvem leder teatrene, 
og hvem består de i øvrigt af? Hvornår blev de 
dannet? Hvor holder de til? Hvor mange nye 
forestillinger producerer de om året? Hvor man-
ge forestillinger udbyder de pr. sæson? Hvilke 
forestillinger har været på programmet hvor 
længe? Hvor spiller forestillingerne? Hvem sæl-
ger teatrene forestillinger til (skoler, biblioteker, 
kulturhuse, andre børneteatre, etc.)? Hvem står 
for formidlingen – Hvem er det kommunikative 
bindeled mellem de enkelte teatre og de børn, 
som ser forestillingerne? Hvilke aldersgrupper 
spiller hvilke teatre for hvorhenne? Hvor mange 
publikummer spiller de for pr. forestilling? I alt 
om året? Hvad koster en billet? En hel forestil-
ling? Hvor mange (og hvilken slags med hen-
syn til aldersgruppe, titel etc.) sælges af hver 
slags forestilling? Hvilke former for offentligt 
tilskud modtager hvilke teatre? Hvilke private 
finansieringer finder sted? Hvor mange penge 
går til produktion af selve forestillingen, hvor 
mange til administration og pr, lokaleudgifter 
m.v.? Hvordan er teatrene organiseret internt, 
og som branche? Hvilke institutioner arbejder 
de forskellige teatre sammen med i deciderede 
co-produktioner og samarbejdsprojekter? Hvil-
ke teatre spiller kun stationært? Hvem spiller 
både i Danmark og i udlandet? Hvor går hvilke 
teatres udenlandsturneer hen? Hvilke forestil-
linger drager udenlands, hyret og formidlet af 
hvem? Hvilke festivaler deltager hvilke teatre i? 
Osv. osv. 
 Spørgsmålene står i kø. Områdets teatre er 
i dag forpligtet til at indsende statistiske op-
lysninger til en række myndigheder og organer. 

Men der findes ikke et sted, man kan gå hen 
og få et samlet faktuelt overblik over hele det 
netværk af forhold og fakta, som er den reale 
virkelighed, områdets teatre eksisterer med. 
Her vil en database, som samlede alle oplys-
ningerne under ét, være et gode. Men hvorfor? 
Formålet med en database er at skabe overblik 
– ikke for at kontrollere eller for at bedrive 
bagud skuende historik. Men for med det sam-
lede overblik bedre at kunne tage bestik af, på 
hvilke felter det giver mening at sætte innova-
tivt ind med tiltag, som kan styrke og udvikle 
området kunstnerisk og kommunikativt – til 
glæde for dem, det hele er til for: publikum.  
Primært børn og unge. Men også voksne. 
 I Bilag 7 er opstillet en skitse til en mulig 
struktur for en database. 

paradokser	og	udfordringer

Et er at opstille relevante spørgsmål til en da-
tabase. Straks vanskeligere er det at finde ud 
af: Hvem der vil, kan og skal have ansvaret for 
at udarbejde de nærmere retningslinjer for et 
kommissorium for en sådan database? Så der 
kommer til at herske størst mulig klarhed over, 
hvad hensigten med databasen er, og hvordan 
den forestilles drevet i praksis? Hvem der skal 
have det daglige ansvar for at indsamle og op-
datere en sådan database? Hvordan man mo-
tiverer og skaber reel arbejdsmæssig mulighed 
for, at de enkelte teatre har lyst og ressourcer 
til at give databasen de informationer, som be-
rettiger hele dens eksistens? Og endelig finan-
sieringen – hvad databasen koster at oprette 
og drive fremover, og hvor pengene skal komme 
fra? Hvor mange ressourcer, det både opsøgen-
de, koordinerende, systematiserende og organi-
serende arbejde må formodes at kræve?  

13. uDspil til Database
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områdets	unikke	styrker	og	kvaliteter		

æstEtisK	VirKsoMHED	soM	En	uErstAttE-
lig	ErKEnDElsEsVEJ	
Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at børn og 
unge (og for den sags skyld voksne) møder og 
oplever miljøets forestillinger? 
 Argumenterne er de samme, som gælder 
for mødet med voksenteater. Det er vigtigt på 
grund af 'opholdet'. Fordi man i mødet med 
kunsten går ind i en anden verden, og via et 
sprog, som ikke er dagligdagens, får lov at 
opleve og reflektere over virkeligheden. Gen-
nem kunstens ikke-virkelighedsgreb får man 
tilbuddet om at se og mærke sig selv og den 
verden, man lever i, på en ny og anden måde. 
Vellykkede kunstudtryk gør én opmærksom på, 
at virkeligheden har andre dimensioner end 
dem, man lige umiddelbart kender. 
 God kunst åbner ens sanser og udvider ens 
horisont. Ikke nødvendigvis på det rent faktuelt 
færdighedsmæssige plan. Men snarere ved at 
være en uerstattelig erkendelsesvej – fordi man 
ved at være en del af den æstetiske og kommu-
nikative teateroplevelse tilegner sig en særlig 
følelsesmæssig og kropslig forankret viden. 
Teateroplevelsen skal gøre en forskel. Forandre 
og flytte noget. Noget, som det ikke er sikkert, 
man ved hvad er – men man kan mærke det. 
 Vellykket scenekunst skaber emotioner, åb-
ner, giver energi og sætter ting i perspektiv.  
Det er egentlig ret banalt, men samtidigt gan-
ske vanskelig at få i stand. Ikke nær alle fore-
stillinger evner det. De gode gør. De sublime 
gør i særdeleshed. Og 'professionel dansk sce-
nekunst for børn og unge' har netop i høj grad 
prioriteret og forfinet de fortrin, som er den 
optrædende scenekunsts allermest yppige – de 
greb og tyngdepunkter, som er afgørende be-
tingelser for, at forestillingen overhovedet har 
en chance for at blive til en kunstnerisk ople-
velse for publikum: evnen til nærhed, inten-
sitet, kommunikation med publikum og viljen 
og modet til at ville formidle noget essentielt, 
vedrørende og relevant. 

EtisKE	uniVErsEr	og	KrEAtiVE	scEnisKE	
løsningEr	MED	tAlEnDE	DEtAlJEr	
Det at tage publikum alvorligt og vel at mærke 
gøre det gennem unikke kunstneriske udtryk, 
som udtrykker sig gennem talende detaljer og 
kreative sceniske løsninger i øvrigt, er nok et 
afgørende kvalitetskendemærke. 
 De danske børneteatre har, lige fra miljøet 
opstod, været tvunget til at finde sceniske løs-
ninger, som børn og unge "tænder" på. De har 
skullet finde måder at få 'det store' fortalt med 

små midler. De har inden for en skoletimes 
45 minutter med få optrædende og sparsomt 
udstyr skullet nå deres publikum. Og det er 
børneprøvepublikummet, som har tvunget tea-
trene til ikke at havne i kryptiske krumspring 
og mystificerende fiksfakserier. 
 Børnene har med deres reaktioner under og 
tilkendegivelser efter forestillingerne presset 
teatrene til at forstå, at deres kunstudtryk ikke 
må spænde ben for historien og kommunikati-
onen, men derimod skal 'gå med' dem og være 
indlysende. 
 Børnene har bekræftet teatrene i og/eller 
gjort dem opmærksomme på en lang række 
scenekunstkvalificerende ting. De har under-
støttet teatrene i at dyrke detaljens betydning. 
De har med deres respons peget på nødvendig-
heden og værdien af sammenhæng og flow i 
forestillingens udtryk. De har med deres reak-
tioner fortalt, at de ikke vil kommunikere med 
en forestilling, som taler ned til dem, forbi dem 
eller får dem til at føle sig dumme. 
 At publikum er børn, som ikke har gjort sig 
så mange erfaringer med livet som de voksne, 
har – sammen med det faktum, at det ofte er 
voksne, som vælger, både at børnene skal se 
teater, og hvad de skal se – også været med 
til at tilskynde teatrene til at indlejre et håb 
et sted i forestillingerne. Og det har givetvis 
været med til, at der ikke i nær samme omfang 
som inden for voksenteaterverdenen, har sne-
get sig ukonstruktiv forråelse ind i forestillin-
gernes universer.
 Børne- og ungdomspublikummet har lært 
teatrene, at teater primært er en kommunika-
tiv og sanselig her og nu-foreteelse og først 
sekundært forstandsmæssig hjernegymnastik. 
De har fået teatrene til at mærke og forstå, at 
modsætninger mellem hjerne og hjerte, arbejde 
og leg, følelser og fornuft kan ophæves i de 
kunstneriske møder og oplevelsesøjeblikke115. 

KunstnErisK	MAngFolDigHED
Den kunstneriske mangfoldighed, det, at der 
i dag er så mange forskellige teatre med hver 
deres særegne fokus og stiludtryk, er en styrke. 
Mangfoldigheden er fostret af miljøets åbne og 
solidaritetshandlende historik. Og den er mu-
liggjort af, at så mange teatre som ensembler 
gennem flere tiår af kunstnerisk trang og øko-
nomisk overlevelsesnødvendighed vedholdende 
har arbejdet med at udvikle og forfine deres 
respektive teatres kunstneriske udtryk – på 
trods af områdets lave status i teaterhierarkiet 
og på trods af en manglende eller ringe natio-
nal anerkendelse. 

14. opsamling 

[115] Beth Juncker, professor 
ved Institut for Kultur og 
Medier ved Danmarks Bib-
lioteksskole, er inde på det 
samme, når hun i sin doktor-
disputats Om processen. Det 
æstetiskes betydning i børns 
kultur, Tiderne Skifter 2006, 
p.158-159 skriver at "det me-
ningsfulde i disse processer 
ligger i selve formgivningen, 
i spillet og i det sociale sam-
vær, den skaber mellem dem, 
der deltager". Når hun frem-
holder at "Vores kulturelle 
liv handler om igen og igen 
at genskabe denne vitale 
kombination af selvforglem-
melse og meningsfuldhed." 
og siger "Det er det, både 
voksne og børn bruger kunst 
og moderne æstetiske me-
dier til. Fordi de udfordrer 
vores sanser, beriger vores 
kulturelle mønstre og ud-
tryksformer og dermed gør 
os bedre til at tolke livet, de 
andre og os selv".
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VærDiFulDE	ForsKnings-	og	KVAlitEts-
ForBEDrEnDE	procEsForløB
Forestillingerne er resultater af enestående 
procesforløb, som finder sted i en produktions-
struktur, som er tilsvarende særlig. 
 Det er en stor styrke for forestillingerne – og 
i sidste ende for publikum – at produktions-
strukturerne på området er sådan indrettet, 
at det er muligt for teatrene at arbejde videre 
med forestillingerne efter, de har haft pre-
miere. Teatrene har mulighed for og bygger i 
udstrakt grad videre på de erfaringer, møderne 
med publikum giver. De laver om og forbedrer 
udtryk. Modsat store repertoireteatre, som ikke 
har denne mulighed for at ændre på de fore-
stillinger, som hos dem spiller en fastafgræn-
set periode og herefter bliver taget af plakaten.

ForEstillingEr,	soM	rAMMEr	BåDE	stort	
og	BrEDt,	og	snæVErt	og	præcist	
Det, at vellykket scenekunst for børn og unge 
kan ses med udbytte af både børn og voksne, 
og samtidig så præcist kan ramme den snævert 
definerede aldersgruppe, forestillingen måske 
og ofte henvender sig til, er endnu et mageløst 
træk. Samtidigheden af spændvidde og præci-
sion er unik. Det er noget, områdets teatre har 
lært sig gennem mødet med børnepublikum-
met. Og noget, de er verdensberømmede og 
efterspurgte for at kunne. 

Et	sJælDEnt	goDt	orgAnisErEt		
scEnEKunstMilJø
Repræsentanter fra det store udland valfarter 
til Danmark, og professionelle danske børne- og 
ungdomsteatre og branchens organisationer 
inviteres rundt på kloden for at fortælle om 
den måde, hvorpå det danske scenekunstmiljø 
for børn og unge er organiseret som felt med 
verdens bedst organiserede børne- og ungdom-
steaterfestival og med kollegiale samarbejder 
omkring højnelse af den kunstneriske kvalitet116.  

intErnAtionAl	oriEntEring	og	storstilEt	
uDVEKsling
Et stort plus er også den internationale orien-
tering og storstilede udveksling, der sker på 
tværs af nationer og kulturer. 
 Indadtil er en del nationaliteter samlet om-
kring skabelsen af forestillingerne. Og ikke 
mindst sker der en usædvanlig og eksempla-
risk udveksling af kunst og kultur mellem de 
professionelle danske børne- og ungdomstea-
tre og udlandet. 'Professionel dansk scene-
kunst for børn og unge' er om ikke den største, 
så i al fald en af Danmarks største "kultureks-
portartikler". 
 At 'professionel dansk scenekunst for børn 
og unge' kommer ud i verden i det omfang, som 
sker i dag, og med forestillinger af et sådant 
verdensformat, som tilfældet er, er en dansk 

kultureksportskat, som ikke nyder national 
anerkendelse som fortjent. At 'professionel 
dansk scenekunst for børn og unge' er verdens 
bedste, er ikke i alle tilfælde sandt. Noget af 
dansk scenekunst for børn og unge er verdens 
bedste. Men områdets teatre er uomtvisteligt i 
verdensklasse gode til at udveksle, til at mødes 
med udlandet i et giv og tag-forhold som er 
kunstnerisk og kulturelt frugtbart for både de 
danske børne- og ungdomsteatre, de udenland-
ske aktører, nationerne kulturelt og i sidste og 
vigtigste ende publikum. 

i	DiAlog	MED	DEt	oMgiVEnDE	sAMFunD
Åbenheden over for det omgivende samfund 
er nok en styrke. Forestillingerne i miljøet 
bliver til i dialog med omgivelserne. Med 
børne(test)publikummet. Gennem indgående 
research. I kritisk dialog med andre teatre. Og i 
udveksling med det, som rører sig i andre sam-
fundsinstitutioner. 
 Områdets teatre har, lige fra de opstod sidst 
i 1960'erne, bygget og produceret kunst og kul-
tur med det dialogiske aspekt, som et af deres 
essentielle basiselementer. Og teatrene har 
været på forkant. De har oparbejdet en viden 
og en indsigt i samarbejds- og  kommunikati-
onsmåder, som andre, såvel kulturinstitutioner 
som andre virksomheder, i dag har fået øjnene 
op for værdien af.  

HJErtEBloD	
De bliver ved og ved på trods af slidsomme ar-
bejdsvilkår, usikre – grænsende til kummerlige 
– økonomiske forhold og en lavstatusplacering, 
der står i diametral modsætning til det ar-
bejde, de yder, og den betydning, de har. Det er 
hverken penge, magelighed eller prestige, som 
gør, at de ikke for længst har forladt branchen. 
 De er drevet af indre nødvendighed. Af 
kunstnerisk nysgerrighed og skabertrang. Af 
lyst til at bringe omverdenen og teatret sam-
men med kunsten som medium. Af interesse 
for at møde andre verdener gennem fiktionen 
og andre kulturer gennem turneer rundt i ver-
den. 
 Og de bliver frem for alt ved, fordi de er 
fascinerede over og bliver begejstrede af at 
mærke den magi, som opstår i mødet med pub-
likum, når deres forestillinger lykkes.

[116] Ganske mange af bran-
chens erfarne teaterfolk blev 
inviteret udenlands for at 
fortælle om det kvalitetsar-
bejde, som BTS i sin tid med 
7-punkts-programmet satte i 
system via kvalitetsudvalgets 
arbejde.  
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En	fremtid	med	meningsfylde	og	
fremdrift	

Vigtigst, når vi ser kvalitetsudviklingsoriente-
ret på feltet 'professionel dansk scenekunst for 
børn og unge', er: 

•	 	At forestillingerne fortsat sikres og udvikles 

kvalitativt,	at	de	følger	med	tiden	og	gerne	går	

i	front.

•	 	At forestillingerne når langt og bredt ud og bli-

ver spillet for børn og unge – i 	Danmark	såvel	

som	i	udlandet.	

•	 	At teatrene og kunstnerne statusmæssigt og 

økonomisk krediteres i overensstemmelse med 

det arbejde, de yder, og de betydninger, de 

skaber.		

	

Anbefalinger

Nedenstående er følgelig forslag til, hvad po-
litikere og embedsfolk, kvalificerede fagfolk og 
det professionelle scenekunstmiljø for børn og 
unge selv kan gøre for at bane vej for at skabe 
"sikring", udvikling, udbredelse og anerkendel-
se af områdets aktiviteter og forestillinger. 
Anbefalingerne er:

1.	 	At	miljøets	kunstnere	sikres	arbejdsro,	og	

at	området	opgraderes	økonomisk	ud	fra	en	

kvalitativ	helhedsvurdering.

2.	 	At	der	bliver	skabt	vilkår,	som	sikrer,	at	en	

bred	vifte	af	teatre	fortsat	og	i	udbredt	om-

fang	spiller	deres	forestillinger	som	opsø-

gende	og	turnerende	teater.

3.	 	At	scenekunst	for	børn	og	unge	sikres	synlig-

hed	og	forankring	via	"mursten".

4.	 	At	der	etableres	en	statsanerkendt	scene-

kunstnerisk	grunduddannelse.	

5.	 	At	kortere	kurser	og	efteruddannelseskurser	

fortsat	sikres	og	udvikles.	

6.	 	At	der	fremover	stadig	er	et	sted,	som	tilby-

der	uddannelse	og	vejledning	til	talenter,	som	

ønsker	at	skrive	dramatik	særlig	henvendt	til	

børn	og	unge.		

7.	 	At	den	internationale	scenekunstneriske	ud-

veksling	sikres	og	øges.	

8.	 	At	der	udarbejdes	en	rapport	om	områdets	

organisations-	og	formidlerstrukturer.		

9.	 	At	der	etableres	en	database	og	skabes	mu-

lighed	for	erfaringsopsamling.

10.	 	At	der	skabes	faglige	fora	med	fokus	på	

kunstnerisk	kvalitet	og	mangfoldighed.	

11.	 	At	miljøet	og	teatrene	udforsker	og	investerer	

i	nye	samarbejdsmuligheder.	

ræsonnementer	og	udviklings-
udsigter

ArBEJDsro	til	KunstnErnE	og	Et	KVAlitEt-
sVurDErEt	øKonoMisK	løFt	til	oMråDEt
Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge er ikke en post, som belaster det danske 
kulturbudget. Procentvis kæmper mere end 
130 børne- og ungdomsteatre om et beløb, 
som kun udgør cirka en ottendedel af den 
samlede offentlige teaterstøtte. Under halvde-
len af teatrene modtager tilskud til at produ-
cere for, og der er meget stor forskel på, hvor 
meget de forskellige teatre får. En del teatre 
har gennem tiår bevist, at de skaber kvali-
tetskunst, mange endda i verdensklasse, uden 
at de af den grund er overgået fra at skulle 
søge bevillinger fra år til år eller i heldigste 
fald med tre-fireårige mellemrum. Økono-
misk uvished har altid været dagligkost for 
teatrene. Herudover er teatrene de seneste år 
blevet udsat for nedskæringer og forringelser. 
Bevillingerne er ikke fulgt med prisudviklin-
gen, hvilket udhuler støtten. Der er tale om 
økonomisk trange kår, som konkurrencefor-
vrider. Som gør det vanskeligt for teatrene 
at fastholde deres kvalitetsniveauer. Teatre-
nes muligheder for at skabe forestillinger af 
kunstnerisk høj kvalitet forringes yderligere 
af, at området risikerer talentflugt, fordi ar-
bejdsmarkedspolitikkens strammede rådig-
hedsregler gør det svært eller umuligt for de 
mange freelancearbejdende kunstnere at be-
vare en tilknytning til området. Usikkerheden 
og det, at kunstnerne er tvunget til at tage job 
uden for deres felt, får mange til at opgive den 
teaterfreelancetilværelse, som er hele teater-
områdets vilkår. Arbejdsro til kunstnerne og 
teaterøkonomier, som ikke konstant udhules, 
er nødvendig for at sikre at området ikke for-
ringes kvalitativt. Og udvikling kræver mertil-
førsel af midler. 
 Forslag til veje, ad hvilke området kan sikres 
og styrkes kvalitativt set, er: 

•	 	At	scenekunstudvalget	får	de	ved	den	nu-

værende	regerings	tiltræden	beskårne	ca.15	

procent	tilbage,	tilføres	ekstra	midler,	og	at	der	

under	udvalget	oprettes	en	konsulentbistands-

pulje,	hvor	erfarne	scenekunstnere,	i	perioder	

mellem	deres	længere	ansættelser,	kan	lønnes	

til	at	bistå	og	kvalificere	ansøgte	forestillinger	

og	udviklingsprojekter.	

•	 	At	Kunstrådet	genindfører	statsensembleord-

ningen	i	mindst	to	runder,	hvor	andre	aktører	

15.  anbefalinger og 
fremtiDsperspektiver
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får	lejlighed	til	at	komme	med	bud	på,	hvordan	

opgaven	kan	løses.	

•	 	At	refusionsprocenten	til	egnsteatrene	'opskri-

ves'	og	fastholdes	på	50	procent.	

•	 	At	teatrenes	bevillinger	reguleres	i	forhold	til	

prisudviklingen.	

•	 	Eller,	og	det	vil	klart	være	at	foretrække,	at	

man	kulturministerielt	hæver	sig	op	over	en-

keltparagraffer	og	revurderer	teaterloven	ud	fra	

en	samlet	kvalitativ	helhedsvurdering.	

Perspektiver: 
Med arbejdsro og korterevarende konsulent-
tilbud til kunstnerne kan man gøre det muligt 
for kunstnerne at stå til rådighed for deres 
egen branche. Man kan dæmme op for det, "at 
arbejdslovgivningspolitik er ved at smide en 
del af kulturlivet på lossepladsen". som der 
står i Børneteateravisen nr. 145, maj 2008. Med 
sikring af, at støttemidlerne ikke yderligere 
udhules, kan man beskytte området mod kva-
litetsforringelser. Og med merbevillinger kan 
man bane vejen for at muliggøre innovation og 
kunstnerisk udvikling af scenekunsten – den 
kulturelle næring for børn og unge, som alt 
arbejdet går ud på.

sikring	af,	at	en	bred	vifte	af	teatre	
fortsat	spiller	opsøgende	og		
turnerende	

Ildelugtende gymnastiksale, triste klasselo-
kaler og uniforme småbørnsinstitutionelle 
rammer og rum kan, med deres tilknytning 
til pædagogisk og undervisningsmæssig op-
dragelse og forstandsmæssig læring, trække 
en teateroplevelse væk fra den ikke-virkelig-
hedsfikserede, kunstnerisk æstetiske og san-
selig oplevelsesmæssige arena, scenekunst-
mediet er. 
 Men det er ikke givet, at de ovenfor nævnte 
rammer spænder ben for, at børn og unge 
kan få en kunstnerisk æstetisk oplevelse. At 
spille i børn og unges kendte fælles omgi-
velser kan have den fordel, at det viser dem, 
at verden kan forandres, når hverdagsram-
merne brydes af teatrets ikke-virkeligheds 
universer og i de rigtig vellykkede tilfælde af 
kunstnerisk magi. Og i en tid, hvor der fort-
sat er økonomisk, social og kulturel ulighed 
i Danmark og i verden i det hele taget, er det 
afgørende vigtigt, at børn og unge via gratis 
fællesoplevelser på skoler og daginstitutioner 
sikres lige adgang til områdets forestillinger. 
Beskæres udbuddet, og indsnævres valget af 
forestillinger, vil det betyde en forarmelse af 
den kunstneriske mangfoldighed, med afsmit-
tende oplevelsesreducerende virkning for 
publikum. 
 Forslagene til sikring og styrkelse af områ-
dets kvaliteter er derfor her:

•	 	At	man	fra	kulturministerielt	hold	i	en	revideret	

teaterlov	prioriterer	og	sikrer	områdets	opsø-

gende	og	turnerende	børne-	og	ungdomsteatre	

bedre	vilkår,	end	de	har	i	dag.	

•	 	At	man	styrker	og	støtter	tc	i	arbejdet	med	at	

være	bindeled	mellem	teatrene	og	formidlerne	

og	undersøger,	om	det	ikke	er	en	idé	at	stad-

fæste	tc i	loven.

Perspektiver: 
Fremtidsudsigterne ved at sikre den opsø-
gende og turnerende scenekunst for børn og 
unge fortsat og gerne øget udbredelse er, at det 
modvirker, at teateroplevelser for børn og unge 
polariseres og centraliseres til storbyområder. 
Det dæmmer op for at kløften mellem et kultu-
relt A- og et B-hold vokser. Og gør, at forskellen 
mellem de børn og unge, som møder kunst og 
kultur, ikke sættes så stærkt allerede i de yng-
ste leveår.  

synlighed	og	forankring	af	området	
scenekunst	for	børn	og	unge	via	
"mursten"		

At et teater er til at få øje på i bybilledet, og er 
et sted, man kan gå hen, fordi man ved, at her 
sker der noget spændende, kan være vejen til, 
at man som publikum bliver opmærksom på 
den fornøjelse og 'gavn', levende optrædende 
scenekunst kan give. Tilgængeligheden er også 
en vej til, at offentligheden og pressen får øje 
på feltet og måske vier det opmærksomhed og 
dækning. Og for teatrene er synlighed i højere 
grad end tidligere en vigtig legitimitetspara-
meter i politisk henseende. 
 Mange modeller er mulige. Fra ministerielt 
hold kan man for eksempel støtte op om at 
synliggøre området via "mursten" ved: 

•	 	At	støtte	iværksættelsen	af	et åbent spillested,	

hvor	miljøets	husvilde	grupper	kan	producere	

og	spille	deres	forestillinger,	men	ikke	"bo".

•	 	At	hjælpe	økonomisk	med	at	muliggøre,	at 

'husvilde' teatre får et fælles hus	at	flytte	ind	

i	–	et	hus	med	kontorer,	øvelokaler	og	spil-

lescene.	 	 	

•	 	At	bakke	finansielt	op	om	et hus for scene-

kunst for børn og unge drevet af en kunstne-

risk ledelse,	som	(i	en	tidsbegrænset	periode	

på	for	eksempel	fem	år)	definerer	stedets	pro-

fil,	vælger	repertoire	og	sætter	udviklingspro-

jekter	og	laboratorier	i	værk.		

Da langt flest scenekunstgrupper for børn og 
unge holder til i hovedstadsområdet, giver det 
mest mening at realisere et sådant større hus 
for scenekunst for børn og unge i det storkø-
benhavnske område, uanset model. Men også 
Århus, Odense og Aalborg er oplagte byer, da 
kriteriet for stedet er der, hvor der er flest tea-
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tre, som kan have glæde af et sådant hus, og 
der, hvor der er størst befolkningsgrundlag i 
forhold til stationært besøgs- og billetsalg. 
 Uanset hvilken model, kan huset åbne døre 
for udenlandske gæstespil, invitere andre 
kunstarter ind og i det hele taget samarbejde 
med andre institutioner om at skabe scene-
kunstnerisk optræden for børn og unge. 
 Det helt centrale er, at fokus og midlerne hele 
tiden skal anvendes til at fremme scenekunsten 
og ikke bruges på institutionelle strukturelle og 
formelle organisatoriske løsninger. 
 Ligesom det klart skal være et regulært hus 
for scenekunst for børn og unge. Da børnetea-
trene, hvis de flytter ind hos eller sammen med 
et voksenteater, uanset hvor meget de sympa-
tiserer med dem, risikerer at drukne i "bureau-
kratiet" eller få rollen som 'lillebror'.
 Samtidig med oprettelsen af et "stort, ho-
vedstadscentralt" synligheds- og samlings-
sted for professionel scenekunst for børn og 
unge, der skal huse mange ting, er det vigtigt, 
at man ikke fjerner grundlaget for små velfun-
gerende og velrenommerede teatres eksistens 
eller muligheden for at nye kan udvikle sig 
– uanset om beliggenheden er storbycentral 
eller i mindre bymæssig målestok. At man 
ikke lukker øjnene for:
 

•	 	At	det	kan	give	mening	at	give	tilskud	til,	at	

teatre	på	området	får	mulighed	for	at	etablere	

øve-	eller	spilleforhold	i	lokalmiljøet.	

•	 	og	at	der	kan	være	en	idé	i	at	støtte	oprettel-

sen	af	nye,	små	kvalitetsbørneteatre	−	såvel	i	

større	som	i	mindre	byer.	

For stort er ikke altid bedst. Mange små teatre 
kan give kolorit, charme og personlighed i by-
billedet, hvor et stort fælles teater(center) kan 
have et mere anonymt og upersonligt instituti-
onelt præg. Et teater kan også være så markant 
i sit udtryk, eller have så særlig og attraktiv 
en beliggenhed, at det vil sløre og i uheldigste 
fald spolere teatrets kunstneriske profil at slå 
det sammen med andre i større enheder.

Perspektiver: 
Geografi giver identitet og skaber synlighed. 
Grobund for flere publikummer og for skabelse 
af traditioner og nyt liv. Et synligt og 'frit 
tilgængeligt' sted, hvor der bliver spillet sce-
nekunst for børn og unge vil kunne bane vejen 
for, at det er børn og unge selv, som vælger, 
hvad de vil se og hvornår. "Mursten" muliggør, 
at flere voksne får øje på og bliver interesseret 
i at se scenekunst for børn og unge. I rollen 
som barnets/børnenes ledsager(e), men i høj 
grad også for deres 'egenoplevelses' skyld. Og 
et synligt spillested skaber tilgængelighed for 
pressen og åbner op for en større politisk be-
vågenhed.

Etablering	af	en	statsanerkendt		
scenekunstnerisk	grunduddannelse	

Danmark mangler en statsanerkendt scene-
kunstnerisk grunduddannelse, som målrettet 
og med et budget, som matcher et anslået fire-
årigt forløb, kan uddanne talenter til skabelse 
af scenekunst efter den kollektive fremgangs-
måde, som miljøets teatre har udviklet og forfi-
net gennem flere tiår. 
Forslaget er derfor:  

•	 	At	der	oprettes	en	statsanerkendt	scene-

kunstnerisk	grunduddannelse.	En	skole	med	

individuelt	målrettede	uddannelsesforløb	

varetaget	af	såvel	udenlandske	kapaciteter	

som	erfarne	folk	fra	branchen.	En	uddannelse	

med	praktikforløb	på	teatre,	som	skaber	sce-

nekunst	gennem	kollektive	arbejdsprocesser,	

hvor	de	traditionelle	faggrænser	er	nedbrudt.	

En	uddannelsesinstitution,	som	supplerer	de	

tre	statsanerkendte	teaterskoler	ved	at	være	

mere	fokuseret	på	performance,	mimiske	

traditioner	og	animations-	og	objektteater	og	

ved	at	være	mere	internationalt	udforskende.	

En	skole,	som	naturligt	har	et	særligt	fokus	på	

scenekunst	for	børn	og	unge-miljøet.	Men	som	

også	er	orienteret	mod	'devised'	scenekunst	

for	voksne,	da	de	grundlæggende	krav	til,	hvad	

en	scenekunstner	skal	kunne,	er	de	samme,	

uanset	hvilket	publikum	man	skal	spille	for.		

•	 	scenekunstens	udviklingscenter	(suc) er	det	

mest	oplagte	sted	at	placere	en	sådan	skole,	

da	suc i	forvejen	er	sæde	for	en	lang	række	

efteruddannelsestilbud	på	feltet	og	herudover	

huser	flere	diplomuddannelser,	som	den	sce-

nekunstneriske	grunduddannelse	vil	kunne	

arbejde	inspirerende	og	innovativt	sammen	

med.	

Perspektiver: 
En statsanerkendt flerårig scenekunstnerisk 
grunduddannelse vil være et centralt led i den 
fødekæde, som skal sikre områdets fortsatte 
eksistens. En sådan skole vil kunne være med 
til at uddanne scenekunstnere på et fagligt højt 
kvalitetsniveau. Den vil kunne få fat i og udvik-
le spændende kunstnerisk talent, som ellers vil 
gå tabt. Den vil med et nyt og supplerende re-
krutteringsgrundlag kunne bidrage til at sikre 
et engageret og kvalificeret generationsskifte i 
miljøet. Skolens elever og de færdiguddannede 
vil kunne blæse nyt liv ind i området. Tilføre 
ny inspiration, fremdrift, visioner og gejst. 
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sikring	og	udvikling	af	specifikke,	
målrettede	kurser	og	efteruddannel-
seskurser

•	 	i	en	tid	med	øgede	krav	til	professionalisering	

og	specialisering	vil	der	være	et	stigende	be-

hov	for,	at	der	udbydes	kvalificerede	specifikke	

kortere	kurser	og	efteruddannelseskurser	i	

scenekunstorienterede	og	scenekunstrele-

vante	discipliner,	færdigheder	og	værktøjer.	

Der	vil	blive	brug	for	at	skræddersy	kurser	i	

forhold	til	de	enkelte	teatres	kunstneriske	be-

hov	og	visioner.	og	herudover	giver	det	mening	

at	udbyde	flere	kurser	i	teateradministration,	

stilet	til	de	scenekunstnere,	som	også	arbejder	

med	administration,	og	til	de	administratorer,	

som	ikke	er	specifikt	uddannede	til	opgaven.	

•	 	suc	foreslås	som	det	fortsatte	primære	sted	

for	efteruddannelseskurserne.

Perspektiver: 
Specifikke og målrettede kurser og efteruddan-
nelseskurser kan være den næring, som giver 
ny inspiration til det scenekunstneriske ar-
bejde. Det kan udvikle og fastholde talenter til 
området og tiltrække nye talenter.

talentudviklingsprojekter	til	fremme	af	
dramaer	skrevet	til	området	

Mange gode tekster bliver til undervejs, når 
forestillingerne på området bliver til. Men det 
er også vigtigt, at der fortsat bliver skrevet ny 
og spændende dramatik for børn og unge af 
nye talentfulde dramatikere, som er særligt 
interesserede i at skrive dramatik for børn og 
unge, og som forstår, at det fordrer særlige 
indsigter og overvejelser at målrette forestil-
linger til børn og unge. 
 Anbefalingerne er derfor: 

•	 	At	der	fortsat	er	et	sted,	som	tilbyder	kvalifice-

ret	uddannelse	og	vejledning	til	talenter,	som	

ønsker	at	skrive	dramatik	særlig	henvendt	til	

børn	og	unge.	

•	 	talentudviklingsprojektet	skal	fokusere	på	det,	

som	børn	og	unge,	som	et	særligt	publikum,	

kræver.	og	det	skal	tilstræbes,	at	forløbene	

bliver	til	i	tæt	samarbejde	med	miljøet.

 
Perspektiver: 
Mange eksistentielle spørgsmål er de samme, 
uanset hvilken tidsalder vi lever i. Men i dag 
forholder vi os ikke til os selv og hinanden på 
samme måde som tidligere. Derfor er det vig-
tigt, at der skrives nye, dristige tekster til sce-
nekunsten. Knyttes forløbene til det pulserende 
scenekunstmiljø for børn og unge, giver det 
dramatikeraspiranterne mulighed for at danne 
netværk, og sammen med projektforløbets 
fokus på børn og unge giver det basis for, at 

talenterne skriver stykker, som ikke glemmer 
primærpublikummet.  

sikring	og	styrkelse	af	den	internatio-
nale	scenekunstneriske	udveksling	

Professionel dansk scenekunst for børn og 
unge bliver i afgørende grad kvalificeret gen-
nem møderne med udlandet. Og Danmark har 
i det professionelle scenekunst for børn og 
unge-miljø en unik og eksklusiv 'kultureks-
portartikel'. 
 Derfor er det vigtigt at styrke og støtte, at 
professionel dansk scenekunst for børn og 
unge arbejder på tværs af landegrænser. Og det 
bør fortsat og i styrket grad ske ad flere veje: 

•	 	Ved	at	der	kommer	flere	internationale	gæste-

spil	til	Danmark.	

•	 	Ved	at	teatre	og	branchen	får	øgede	mulighe-

der	for	at	invitere	udenlandske	kunstnere	på	

workshops	og	arbejdsophold	i	Danmark.	

•	 	og	ved	at	danske	grupper	får	øget	mulighed	

for	at	rejse	udenlands	for	at	spille	deres	fore-

stillinger,	co-producere,	følge	workshops	og	

arbejdsforløb,	se	andre	landes	forestillinger	og	

møde	andre	landes	kulturer,	vaner	og	livsvilkår.	

•	 	tc,	AssitEJ	Danmark,	scenekunstcentret,	

center	for	Kultur	og	udvikling	(cKu)	m.fl.	ar-

bejder	med	at	finansiere,	planlægge,	formidle,	

igangsætte	og	deltage	i	de	danske	børne-	og	

ungdomsteatres	internationale	udvekslinger.	

En	kortlægning	af	rollefordelingen	og	relatio-

nerne	mellem	disse	instanser	vil	vise,	om	og	

hvor	der	er	basis	for	eller	udvidelse	af	eksiste-

rende	samarbejder.

Perspektiver: 
Når professionel dansk scenekunst for børn 
og unge tager på udenlandsturné, handler det 
ikke om med mindst mulige omkostninger at 
levere en vare og så vende hurtigt hjem. Det 
handler om at give, om at mødes, blive inspire-
ret og tage ved lære. 
 Den dialogiske udveksling er i sig selv værdi-
fuld for teatrene, de involverede kulturaktører 
og for publikum. Udvekslingen er fra officiel 
dansk side en kraftig undervurderet udveksling, 
som Danmark kunne brande sig meget mere 
med. Og i en globaliseret tid, hvor udlandsrela-
tioner ofte er styret af rentabilitet, er 'modellen' 
herudover en, som mange samfundsaktører, 
kulturelle såvel som andre, kan lære af. 

En	kortlægning	af	områdets	organisa-
tions-	og	formidlerstrukturer		

Der er sket utroligt mange forandringer orga-
nisatorisk og strukturelt set på feltet, siden 
de fællesskabsorienterede gruppeteatre i sin 
tid brød med den måde, hvorpå børn og unge i 
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hundredvis på de store institutionsteatre blev 
præsenteret for støvede klassikere og børne-
verdensfjern dramatik. Kunstneriske ledere 
og freelancearbejde har afløst kollektive, faste 
ensembler. En lille håndfuld gruppeteatre er 
vokset til over 130 på mange måder meget 
forskelligartede teatre, hvoraf cirka halvdelen 
er organiseret i BTS. Hvor der tidligere var én 
festival, er der nu mange. Nogle åbne for alle, 
andre censurerede. Nogle udelukkende med 
danske forestillinger, andre også med uden-
landske. Hvor teatrene tidligere stort set kunne 
nøjes med at annoncere i Den Røde Brochure 
og spille på én eller et par festivaler, må de i 
dag supplere og/eller finde andre formidlings- 
og salgskanaler. Med tiden og strukturrefor-
mens kommunesammenlægninger er (mange) 
gamle og erfarne ildsjælsteaterkontaktlærere 
blevet afløst af nye. 
 Forslagene er derfor: 

•	 	At	konsekvenserne	af	det	vokseværk	og	de	nye	

mønstre,	som	organisatorisk	og	formidlings-

mæssigt	er	sket	på	området,	undersøges	med	

henblik	på,	hvordan	man	bedst	sikrer	området	

udbredelse	og	kunstnerisk	kvalitativt.	

•	 	tc	er	i	gang	med	at	kortlægge	formidler-

strukturerne,	og	det	er	oplagt,	at	de	færdiggør	

arbejdet	eventuelt	med	ekstern	bistand.	De	

brancheorganisatoriske	problematikker	og	

undersøgelsen	af	betydningen	af	skiftene	i	de	

enkelte	teatres	interne	organisationsforhold	

foreslås	løst	af	uvildige	eksterne,	fagligt	kom-

petente	personer.	

 
Perspektiver: 
Uafhængige reflekterede og kritiske analyser af 
konsekvenserne af de forskellige organisato-
riske og strukturelle forandringer, som er sket 
både teaterinternt og på hele feltets niveau, 
vil give pejlemærker for, hvor og hvordan det, 
af hensyn til udviklingen på begge felter, vil 
skabe fremdrift at sætte forandrende ind. 

Etablering	af	en	samlet	database	og	
mulighed	for	erfaringsopsamling	

•	 	til	sikring	af	en	løbende	kontinuerlig	registre-

ring	af,	hvordan	miljøet	på	forskellige	faktuelle	

leder	udvikler	sig,	anbefales	etablering	af	en	

database.	Der	er	ikke	én	oplagt	aktør	at	pege	

på	til	projektering,	oprettelse	og	daglig	drift	af	

databasen.	Bts	er	et	bud	(men	hvad	så	med	

de	mange	teatre,	som	ikke	er	med	i	organi-

sationen?).	tc	er	et	bud.	ligesom	suc	er,	da	

centret	har	modtaget	midler	til	et	Videnscenter.	

Endelig	kunne	man	også	forestille	sig	et	sam-

arbejde	mellem	disse	tre	aktører.	Eventuelt	

suppleret	af	andre.		

•	 	Herudover	er	det	på	høje	tid	at	etablere	nogle	

muligheder	for,	at	alle	de	unikke	erfaringer,	

som	teatrene	ofte	gennem	flere	tiår	har	gjort	

sig	–	i	deres	produktionsprocesser,	på	deres	

udlandsturneer	og	i	møderne	med	børne-	og	

ungdoms-publikummet	–	bliver	dokumenteret	

viden	via	omfattende	og	grundige	offentligt	til-

gængelige	erfarings-	og	vidensopsamlinger.	En	

opgave	som	foreslås	løst	af	uvildige	eksterne	

fagligt	kompetente	personer.		

 
Perspektiver: 
En kontinuerligt opdateret database med re-
levante faktuelle oplysninger vil sammen med 
erfarings- og vidensopsamlinger kunne udgøre 
platforme, hvorudfra man hele tiden vil kunne 
tage konkret bestik af status og udviklinger. De 
vil kunne danne afsæt for, at man bedre kan 
forstå teatrene 'bagud', og være udgangspunkt 
for, at man mere begrundet kan planlægge og 
handle innovativt på området fremover.  

Faglige	fora	med	fokus	på	kunst-
nerisk	kvalitet	og	mangfoldighed	

Børn og unge skal lige så vel som voksne præ-
senteres for kunstnerisk kvalitet. Man skal 
ikke spilde deres tid med halvgodt eller dårligt 
teater. Børn skal have det bedste. 
 Derfor er det vigtigt, at de enkelte teatre 
ikke stiller sig hurtigt tilfredse, men vedhol-
dende gør sig umage med at grave dybere og 
dybere i alle forestillingens valg og nødven-
digheder. Og det er nødvendigt i brancheregi 
at skabe seriøse, argumenterede og velreflekte-
rede samtalerum, hvor teatrene øver sig på at 
blive bedre til at forklare, hvad det er, de hver 
især laver. For derigennem at arbejde på at 
finde frem til et fælles sprog at samtale fagligt 
kvalificeret om deres forskelligheder ud fra. 
For at blive bedre til at skelne og identificere 
forskelle. 
 Sammenhængende med ovenstående er det 
mindst lige så vigtigt, om ikke endnu vigtigere, 
at se på kvalitet som en foranderlig størrelse; 
at fokusere på kvalitets-udvikling. Det er af 
vital betydning for fastholdelsen og udviklin-
gen af mangfoldigheden, at man arbejder med, 
hvordan man kan fremme kvaliteten af de en-
kelte teatres meget forskelligartede udtryk. Og 
det er vigtigt for områdets overlevelse og posi-
tion, at teatrene er på omgangshøjde og gerne 
på forkant med det omgivende samfund og den 
måde, hvorpå nutidens børn aktivt og kompe-
tent interagerer med tidens forskellige digitale 
og analoge medier. 

•	 	Både	Bts,	tc	og	suc	har	erfaringer	med	at	

udbyde	og	afholde	faglige	fora.	Det	er	op-

lagt	at	pege	på	dem	alle	tre,	og	der	kan	være	

potentialer	i,	at	de	i	langt	højere	grad	end	nu	

sparrer	og	bruger	hinanden	i	udvikling	og	af-

vikling	af	seminarer	og	faglige	fora,	da	de	med	
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de	forskellige	kompetencer,	de	har,	må	kunne	

supplere	hinanden	ganske	godt.	Bts	med	det	

politiske	og	branchemæssige	afsæt.	tc	som	

dem,	der	arbejder	med	formidling,	synlighed	

og	organisering.	og	suc	som	centret	med	

faglig	indsigt	og	erfaring	med	afvikling	af	semi-

narer,	workshops	og	undervisning.

Perspektiver: 
Velorganiserede og intelligente faglige fora om 
kunstnerisk kvalitet vil internt i miljøet ekspo-
nere forskelle og kvalificere den faglige sam-
tale. At sætte ord og begreber på forskelighe-
derne vil åbne for indbyrdes forståelser, skabe 
sammenhold og bane vej for plads til en fortsat 
mangfoldighed. Og den interne afklaring og 
begrebsmæssige "oprustning" vil styrke feltet 
udadtil. Markedsføringsmæssigt over for for-
midlerne. Og politisk over for embedsværk og 
bevilgende myndigheder. 

udforskning	og	investering	i	nye		
samarbejdsmuligheder	

De kunstneriske genrer udveksler og muterer i 
stigende grad. Børn og unge omgås selvstæn-
digt og kompetent de nye medier og fordrer 
ofte interaktivitet i deres kulturelle ageren. Der 
bliver flere og flere forskellige kulturelle tilbud 
til børn og unge. Salget af professionelt dansk 
børne- og ungdomsteater er i stigende konkur-
rence med disse andre tilbud. Og midlerne til 
indkøb af kunst og kultur til børn og unge er 
blevet eller bliver i den nærmeste tid lagt over 
på nye (og færre) opkøbere uden samme indgå-

ende kendskab til scenekunst for børn og unge-
området som deres forgængere. 

•	 	Kulturprinsen, Børnekulturens	udviklingscen-

ter	i	Viborg	har	i	en	årrække	gået	i	front	med	

at	bringe	scenekunst	for	børn	og	unge	i	inno-

vative	og	synergibefordrende	tværfaglige	og	

tværinstitutionelle	samarbejder.	

•	 	såfremt	der	kan	findes	fagligt	kompetente	

ildsjæle	og	skabes	kommunal	og	statslig	

opbakning,	vil	oprettelsen	af	lignende	centre	

andre	steder	i	landet	være	gode	platforme	for,	

at	feltet	'professionel	dansk	scenekunst	for	

børn	og	unge'	kan	åbne	op	og	bruge	sine	er-

faringer	til	i	samarbejde	med	andre	kultur-	og	

samfundsinstitutioner	at	skabe	nye	kunst-	og	

kulturtilbud	til	børn	og	unge.	

•	 	Herudover	skal	der	også	være	mulighed	for,	at	

de	enkelte	teatre	alene	eller	i	samarbejde	med	

andre	kan	skabe	nye	samarbejdsalliancer	og	

iværksætte	scenekunstnerisk	laboratoriear-

bejde.

Perspektiver: 
I en tid med forandringer og nybrud er det 
ikke blot nødvendigt, men der vil også være 
innovation og fremtidsperspektiver i 'at spille 
på flere heste', at der i miljøet og på de enkelte 
teatre – ud over at producere scenekunst mere 
snævert og 'traditionelt' – sættes ressourcer og 
tid af til i øget grad at afsøge nye kunstneriske 
interessefællesskaber og samarbejdsmulighe-
der på tværs af kunstarter og børnekulturud-
tryksformer. 

Verdens	bedst	bevarede	hemmelig-
hed	–	men	hvor	længe	endnu?	

Nærværende skrift har, sammen med redegø-
relsen Spot på Danmarks skjulte teaterskat, 
bestræbt sig på at tydeliggøre de styrker og 
potentialer, der ligger i, at publikum (børn og 
unge – men også voksne) møder levende op-
trædende scenekunst for børn og unge af den 
slags og karat, som feltet 'professionel dansk 
scenekunst for børn og unge' byder på. Den har 
forsøgt at pege på forestillingernes kulturelle, 
etiske og samfundsmæssige betydning. Og den 
peger afslutningsvis på en række tiltag, som 
kan være med til at give området mere synlig-
hed, status og styrke kvalitativt set.  
 Joakim Eggert slutter sin lille film om pro-
fessionel dansk scenekunst for børn og unge 

af med sentensen: “Danish Children's Theatre 
− the world's best kept secret − but for how 
long?". 
 Synligheden er blevet større. Interessen for 
feltet er voksende. Det, som i høj grad mangler, 
er finanser og, at man internt i miljøet finder 
måder at sikre kvaliteten uden at lukke døre 
for, at nye kan komme til, og uden at værdi-
fulde erfaringer går tabt.
 Med det, som 'professionel dansk scene-
kunst for børn og unge' har vist, at det kan, og 
den betydning, det har, vil en synliggørelse og 
en økonomisk vitaminindsprøjtning være no-
get af den bedste kulturpolitiske investering, 
Danmark kan foretage lige nu. For sit eget re-
nommés skyld, for tidens børn og unge og for 
fremtidens generationer. 

16. efterspil 
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litteratur,	tidsskrifter	og	links		

Jensen, Carsten: Intet spil for galleriet, BørneTeaterSammenslutningen, 1994
Jensen, Carsten: For det største i de mindste, BørneTeaterSammenslutningen, 2004
Juncker, Beth: Om processen, Tiderne Skifter, 2006 
Reiche, Chr. Claus: En fjer i hatten, DRAMA, 2000  

Børneteateravisen, Teatercentrum i Danmark
Skrifter fra KulturPrinsen, KulturPrinsen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, Syddansk Universitetsforlag
Teater i Danmark, ITI-Årbog, Dansk ITI & Teaterunion

BørneTeaterSammenslutningen (BTS): www.btsam.dk
Teatercentrum (TC): www.teatercentrum.dk
Scenekunstens Udviklingscenter (SUC): www.nyscenekunst.dk
ASSITEJ Danmark: www.assitej.dk
Union Internationale de la Marionette (UNIMA): www.unima.dk
Foreningen af Små Teatre (FAST): www.fast.dk
Danmarks Teaterforeninger (DT): www.dk-teaterforeninger.dk
KulturPrinsen, Børnekulturens Udviklingscenter: www.kulturprinsen.dk
Børnekulturens Netværk (BKN): www.boernekultur.dk
Levende Musik i Skolen (LMS): www.lms.dk
En informativ børnekulturportal: www.boernogkultur.dk
Kulturministeriet: www.kum.dk
Kunstrådet: www.kunstraadet.dk
Kunststyrelsen: www.kunst.dk

Bilagsoversigt	 	

Bilag	1:	De	centrale	spørgsmål	i	spørgeskemaerne	og	de	kvalitative	interviews.

Bilag	2:	Børneteatersammenslutningens	7-punkts-program.

Bilag	3:	teatrenes	alder.		

Bilag	4:	teatrenes	ydre	organisationsforhold.

Bilag	5:	teatrenes	offentlige	produktionstilskudsforhold	(sæson	2008-2009).

Bilag	6:	teatrenes	geografiske	base.		

Bilag	7:	udkast	til	en	fremtidig	operativ	database.

Bilag	8:	teatrenes	udenlandsturné	i	perioden	1999-2007.	
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'teatersnævre'	spørgsmål

1.	ForEstillingErnE	
•	 	Hvordan	vil	du	karakterisere	teatrets	forestil-

linger?	

•	 	indholdsmæssigt?	–	formmæssigt?

•	 	Er	der	noget	som	teatret	særligt	fokuserer	på?	

(målgruppen,	emnet,	formen,	etc.)		

2.	sKABElsEsprocEssErnE	
•	 	Hvordan	vil	du	beskrive	teaterproduktionspro-

cesserne	på	teatret?

•	 	Hvordan	skabes	forestillingerne?	–	instruktør-

teater	eller	via	kollektive	processer?

3.	MotiVAtion	og	DriVKrAFt
•	 	Hvad	motiverer	dig	til	at	skabe	scenekunst	for	

børn	og	unge?	Hvorfor	bliver	du	ved?

4.		ForHolDEt	til	puBliKuMMEt	Børn	og	
ungE
•	 Hvad	forstår	du	ved	teater	i	øjenhøjde?	

•	 	Hvad	vil	det	sige	at	tage	publikum	(børnene)	

alvorligt?

	

5.	VisionEr	
•	 	Hvilke	ønsker	og	visioner	har	du	med	hensyn	til	

at	virke	på	området	i	fremtiden?		

De	'store'	og	'brede'	spørgsmål

1.		DAnsK	BørnEtEAtEr	Er	VErDEns	BEDstE	
–	og	VErDEns	BEDst	BEVArEDE	HEMME-
ligHED
•	 	Hvilke	holdning	har	du	til	det	ofte	anvendte	

udsagn:	"Dansk	børneteater	er	verdens	bedste	

børneteater"?	

•	 Hvad	er	for	dig	at	se	områdets	styrker?	

•	 Hvad	er	svaghederne?	risikoerne?	

•	 Hvad	er	brændpunkterne	på	området	lige	nu?	

•	 	Hvordan	vil	man	kunne	arbejde	for	at	skabe	

udvikling	på	området?

•	 	Hvordan	vil	man	kunne	skabe	større	synlighed	

til	området?	

2.	'KrystAlKuglEKiK'	
•	 	Hvad	tror	du	bliver	de	store	udfordringer	for	

scenekunst	for	børn	og	unge-området	de	næ-

ste	fem	år?	

•	 	Hvilke	tendenser,	visioner,	konstellationer	og	

attraktioner	synes	du	der	er	at	spore	på	områ-

det?	

•	 Hvilke	visioner	har	du	for	området?	

bilag 1 centrale interviewspørgsmål
Følgende spørgsmål var kernespørgsmålene i spørgeskemaerne og i de opfølgende kvalitative 
interviews med teatrenes kunstneriske ledere. Besvarelser og samtaler som udgør en central del 
af redegørelsens fundament.
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1.	DEn	KunstnErisKE	VilJE
•	 	Har	gruppen	noget	på	hjerte?	Vil	de	noget	med	

forestillingen?	ud	over	at	spille	den	for	at	more	

sig	selv	og	tjene	penge	til	teatret.

•	 	Hvad	vil	de	med	forestillingen?	Hvad	vil	de	med	

gruppen?

•	 	Hvad	vil	de	med	at	lave	teater	i	det	hele	taget?

•	 	Mærker	man	spilleglæde,	engagement	–	"den	

indre	glød"	i	forestillingen?

•	 	Mærker	man	nødvendigheden	af,	at	netop	

denne	gruppe	spiller	denne	forestilling	nu	på	

netop	denne	måde?

2.	tEKstEn	(V.	ForEstillingEr	uDEn	EllEr	
MED	MEgEt	liDt	tEKst:	DEt	DrAMAtisKE	
ForløB)

•	 	Er	teksten	gennemarbejdet	på	det	sproglige/

“litterære"	plan?

•	 	på	det	publikumsrettede	plan?	(fx	svarende	til	

den	valgte	aldersgruppe).

•	 	på	det	figurmæssige	plan?	(karakteriserende	

for	personerne).

•	 	Dramaturgien	–	overholder	dramaturgien	de	

regler,	den	selv	har	opstillet?

•	 	Er	teksten	“sandsynlig"	inden	for	sit	eget	uni-

vers	–	eller	er	den	kun	et	påskud	for	at	formidle	

forfatterens/gruppens	meninger	og	holdnin-

ger?

•	 	tekstens	forhold	til	de	øvrige	teatrale	udtryks-

midler	–	er	der	fx	for	meget/for	lidt/overflødig	

tekst?	

3.	DE	scEnisKE	løsningEr
•	 	Herved	forstås	alle	de	valg,	der	er	truffet	på	

baggrund	af	tekstoplægget	–	den	samlede	hel-

hed	af	det,	der	sker/er/fungerer	på	scenen.	Det	

vil	bl.a.	sige:	stil,	instruktion,	scenografi,	musik	

og	teknik.

•	 	Er	dette	samspil	i	orden?	Er	der	truffet	de	nød-

vendige	valg?	M.a.o.	hvordan	fungerer	forestil-

lingen	som	en	helhed?

4.	sKuEspillErEns	ArBEJDE
•	 tekniske	færdigheder.

•	 	Figurarbejdet	(troværdigheden,	udviklingen,	

flerdimensionalitet).

•	 samspillet	med	øvrige	medvirkende.

•	 samspillet	med	publikum.

•	 	lydhørheden	over	for	samspillere	og	publikum	

–	paratheden.

•	 Den	sceniske	udstråling.

5.	ForHolDEt	til	puBliKuM
•	 tages	publikum	(børnene)	alvorligt?

•	 Føler	de	sig	trygge	–	vedkomne?

•	 	Formår	forestillingen/gruppen	at	engagere	

publikum?

•	 	Føles	det	vigtigt,	at	det	netop	i	dag	er	netop	

dette	publikum,	netop	denne	gruppe	henven-

der	sig	til	(dvs.	tager	man	teater	som	“her-og-

nu-oplevelse"	alvorligt?	For	gruppen	er	det	

måske	130.	gang,	man	spiller	forestillingen,	for	

publikum	er	det	første	og	eneste	gang)?

•	 	Mærker	man	en	lydhørhed	–	parathed	–	over	

for	publikum?

6.	ForHolDEt	MEllEM	gruppEns	VilJE	og	
EVnE

•	 	ligger	ambitionerne	for	forestillingen	på	et	

plan,	gruppen	magter?

•	 	Har	man	villet	for	meget/for	lidt	i	forhold	til,	

hvad	man	på	nuværende	tidspunkt	kunstnerisk	

er	i	stand	til?	Holder	forestillingen,	hvad	den	

lover?

•	 	Mærker	man	en	udvikling	i	forhold	til	tidligere	

forestillinger?

7.	EtiK
•	 Hvad	er	forestillingens	etiske	kvaliteter?	Men-

neskesyn	–	humanisme?

•	 Hvad	er	forestillingens	endelige,	samlede	ind-

holdsudsagn?

•	 Er	der	overensstemmelse	mellem	det,	man	vil	

med	forestillingen,	og	den	måde,	man	fx	opfører	

sig	over	for	publikum	på?

Kilde: Oplæg til seminardiskussioner, BTS's kvalitetsudvalg, 1998. 

bilag 2børneteatersammenslutningens  
7-punkt-program
Følgende er det 7-punkt-program, som BTS's kvalitetsudvalg tog afsæt i, og som teatrene brugte 
som huskeliste i de kvalitetsdiskussioner, de havde om egne og hinandens forestillinger. 
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•	 	At	flere	teatre	er	ledet	af	folk,	som	har	været	med	i	andre	af	områdets	teatre	i	mange	år.

•	 At	der	kan	have	sneget	sig	fejl	ind	i	opgørelsen.		

•	 	At	enkelte	af	de	mange	teatre	også	producerer	decideret	voksenteater	(se	bilag	6).	

•	 	At	nogle	af	teatrene	startede	med	at	producere	for	voksne	og	siden	føjede	børne-	og	ungdomsteater		

til	repertoiret.		

•	 	At	nogle	teatre	hed	noget	andet	end	nu,	dengang	de	blev	dannet.	

•	 	At	der	ikke	har	været	tid	til	at	indhente	oplysninger	på	samtlige	teatre.		

Marionetteatret	i	Kgs.	Have	(1948)

Baggårdteatret	(1962)
Jytte	Abildstrøms	teater	(1964)					
ishøj	teater	(1965)			
Det	lille	teater	(1966)					
Filuren	(1966)
comedievognen	(1967)
team	teatret	(1968)
Holberg	teatret	(tidl.	Vandrefalken)	(1969)

teatret	Fair	play	(1971)
gruppe	38	(1972)
Jomfru	Ane	teatret	(1973)
teatret	Møllen	(1974)
teatret	Zeppelin	(1974)
thy	teater	(1975)
pin	pon	Dukketeater	(1976)
Musikteatret	undergrunden	(1977)
Jako-Bole	teatret	(1978)
teatret	skægspire	(1979)
teatret	Vestenvinden	(1979)
teaterkompagniet	(1979-1992,	genåbnede	i	1999)

Zangenbergs	teater	(1980)
teatret	Månegøgl	(1981)
uppercut	Danseteater	(1981)
teatret	nEo	(1982,	teatrets	første	navn	var	teatret	Mariehønen)
london	toast	theatre	(1982)
Holbæk	teater	(1983)
teater	83	(1983)
“teatret"	v.	Hans	rønne	(1984)
Anemone	teatret	(1984)
teatret	Vestvolden	(1984)
Drt	-	Det	ripensiske	teaters	(1984)
teater	tt	(1985)
teatergruppen	Batida	(1985)
teater	patrasket	(1985)
teater	rio	rose	(1985)
Mimeteatret	(1986)
svalegangens	Dukketeater	(1987)
teatertruppen	replikken	(1988)
limfjordsteatret	(1989)
teatret	oM	(1989)
teatertasken	(1989,	efter	en	længere	pause	genåbnet	i	1995)

Det	lille	turnéteater	(1990)
teater	refleksion	(1990)
De	røde	Heste	(1990)
Børneteatret	(1990)
Mister	Jones	(1990)
teatret	lampe	(1991)
nørregaards	teater	(1992,	fra	1992-2003	hed	teatret		
nørregaard	&	reiches	teater)
theatret	thalias	tjenere	(1993)
FigurA	Ensemble	(1993)
svanen	(1993)
Dansk	rakkerpak	(1994)
Hoptimistscenen	(1994)
søholm	park	teatret	(1994)
paolo	nani	teater	(1995)
teater	Morgana	(1996)
Meridiano	teatret	(1996)
Det	lille	Verdens	teater	(1996)
teater	Bidt		(1996)
Boomerang	teatret	(1996)

Det	Fortællende	teater	(1996)
odsherred	teater	(1996)
teaterværkstedet	Madam	Bach	(1998,	voksenteater	fra	1996)
teatret	trekanten	(1997)
åben	Dans	productions	(1997)
AbstraXteater	(1998)
Dukketeatret	svantevit	(1998)
Den	ny	opera	(1999)
Beagle	-	dans	&	Fysisk	teater	(1999)
teatret	på	Hjul	(1999)
teater	2	tusind	(2000)
carte	Blanche	(2000)
randers	Egnsteater	(2000)
rasmus	thorup	Jensen	(2000)
teater	My	(2001)
teatret	Aspendos	(2001)
tulipan	teatret	(2002)
Barketins	teater	(2002)
totalteatret	(2002)
teater	Blå	Fugl,	2002
teater	projektor	(2002)
Asterions	Hus	(2003)
teatret	rod	(2003)
DaDunk	(2003)
teatret	Dyrelab	(2003)
sofie	Krog	teater	(2003)
teater	Hund	(2003)
Munk	&	pollner	teaterproduktion	(2003)
carlsen	&	Ko	(2004)
Frøken	Fracasos	Kompagni	(2004)
teater	lille	Hest	(2004)
Vores	teater	(2004)
teater	plus	(&	Mucca	Divina)	(2004)
Det	Kommende	teater	(2005)
graense-loes	(2005)
teater	Bastard	(2005)
Hartmanns	teater	(2005)
corona	la	Balance	(2005,	statsensemblet,	en	fusion	af	
theater	la	Balance	(1988)	og	corona	Danseteater	(1983))		
Historiebryggeriets	turnéteater	(2006)
Apollo	teater	(2006)
teater	Viva	(2006)
29.etage	(2006)
plEX	–	Københavns	Musikteater	(2006)
teater	rejseholdet	(2006)
teater	diHva	(2007,	har	spillet	for	voksne	siden	2001)
teater	o	(2007)
teater	spektaklo	(2007)

Kilde: Teatrenes spørgeskemasvar samt arbejdsgruppens research. 

bilag 3 teatrenes alDer   
I denne årstalsopgørelse er det meget vigtigt at være opmærksom på følgende: 
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bilag 4teatrenes yDre organisationsforholD

Kilde: Teatrenes Spørgeskemasvar 
samt de respektive organisationer 
og foreningers hjemmesider. 

tEAtrEts	nAVn
AbstraXteater
Anemone Teatret
Apollo Teater
Asguer Zap Showteater
Teatret Aspendos
Asterions Hus
Baggårdteatret
Barketins Teater
Teatergruppen Batida
Boomerang Teatret
Børneteatret, 1990
Carte Blanche, 2000
Comedievognen
Corona La Balance – Statsensemblet 
Teatret Fair Play
Filuren
Det Fortællende Teater
Graense-Loes
Gruppe 38
Hartmanns Teater
Teatret på Hjul
Holberg Teatret
Holbæk Teater 
Teater Hund
Jako-Bole Teatret
Jomfru Ane Teatret
Den Jyske Opera
Jytte Abildstrøms Teater
Teatret Kimbri
Teatret Lampe
Det lille Teater
Limfjordsteatret
Teaterværkstedet Madam Bach
Teatret NEO (tidl. Teatret Mariehønen)
Marionetteatret i Kongens Have
Egnsteatret Masken
Meridiano Teatret
Molevitten (tidl. Rivegildet)
Teater Morgana
Munk & Pollner teaterproduktion
Teater My
Teatret Møllen
Teatret Månegøgl
Nørregaards Teater 
Odsherred Teater
Teatret OM
Teater Patrasket
Pin Pon Dukketeater
PLEX – Københavns Musikteater
Dansk Rakkerpak
Randers EgnsTeater
Teater Refleksion
Teater Rio Rose
De Røde Heste
Teatret Skægspire
Svalegangens Dukketeater
Svanen
Dukketeatret Svantevit
Team Teatret
Teater 83
Teaterkompagniet
TeaterTasken 
“Teatret" v. Hans Rønne
Theatret Thalias Tjenere
Thy Teater
Teatret Trekanten
Teater TT
Det lille Turnéteater
Teater 2 Tusind
Taastrup Teater
Musikteatret Undergrunden
Uppercut Danseteater
Det lille verdens Teater
Teatret vestenvinden
Teatret vestvolden
Zangenbergs Teater
Teatret Zeppelin

Bts
BTS
BTS

BTS
BTS
BTS
BTS
BTS

BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS

BTS
BTS
BTS

BTS
BTS
BTS
BTS

BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS

BTS
BTS

BTS

BTS
BTS

BTS

BTS
BTS
BTS
BTS

BTS

BTS
BTS
BTS
BTS

BTS
BTS

BTS

BTS
BTS
BTS
BTS

BTS
BTS
BTS
BTS
BTS

AssitEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ

ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ

ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ

ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ

ASSITEJ
ASSITEJ

ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ

ASSITEJ

ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ

ASSITEJ

ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ
ASSITEJ

ASSITEJ

ASSITEJ
ASSITEJ

ASSITEJ

uniMA

UNIMA

UNIMA

UNIMA

UNIMA

UNIMA

UNIMA
UNIMA
UNIMA
UNIMA

UNIMA

UNIMA

UNIMA

UNIMA
UNIMA

UNIMA

UNIMA

UNIMA

UNIMA
UNIMA
UNIMA

UNIMA

UNIMA
UNIMA

FAst

FAST

FAST
FAST

FAST

FAST
FAST

FAST

FAST

FAST
FAST

FAST

FAST
FAST

FAST

FAST

FAST

FAST

FAST
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bilag 5 teatrenes offentlige proDuktionstilskuDs-
forholD (sæson 2008-2009)

Baggårdteatret
cantabile	2
carte	Blanche
Den	ny	opera
Egnsteatret	Masken
teatret	Fair	play
Holbæk	teater
ishøj	teater
limfjordsteatret
odsherred	teater
teatret	oM
randers	Egnsteater
team	teatret
teatret	Møllen
teater	trekanten
teater	Vestvolden
thy	teater
åben	Dans	productions

Anemone	teatret
teatret	skægspire
Det	lille	teater
gruppe	38
Jako-Bole	teatret
Jytte	Abildstrøms	teater
Marionetteatret	i	Kongens	Have
Zangenbergs	teater
teatret	Zeppelin

AbstraXteater
Asterions	Hus
Barkentins	teater
teatergruppen	Batida
corona	la	Balance
teatret	Fair	play
FigurA	Ensemble
Det	Fortællende	teater
graense-loes
gruppe	38
teater	Hund
Jytte	Abildstrøms	teater
teatret	KrisKat
Hvid	støj	produktion
teatret	lampe
Meridiano	teatret
Munk	&	pollner	teaterproduktion
teatret	Månegøgl
teatret	spektaklo
teatret	nEo
nørregaards	teater
teater	o
Dansk	rakkerpak
teaterværkstedet	Madam	Bach
teater	refleksion
teater	rio	rose
teater	83
tali	rázga
“teatret"	v.	Hans	rønne
teater	2	tusind
Det	lille	turnéteater
uppercut	Danseteater	

Kommune scenekunstudvalget

Kunstrådet

(turnerende)	teatre	og	enkeltpro-
jekter	§	18	i	teaterloven	*

små	storbyteatre
§	16a	i	teaterloven

Egnsteatre
§	15	i	teaterloven

Kulturministeriet

* Plus: Tilskud til anskaffelse af sceneteknisk materiel, biler til turnébrug og tilskud til international teaterudveksling (udenlandsturné). 

Kilde: Teatrenes Spørgeskemasvar, Den Røde Brochure 2008-2009 samt Scenekunstudvalgets uddelinger via www.kunststyrelsen.dk
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bilag 6teatrenes geografiske base 
inklusiv	anførelse	af	hvem,	der	spiller	stationært	(s)*	og	hvem,	der	også	
producerer	scenekunst	decideret	for	voksne	(V)		
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1.	HJørring
Vendsyssel	teater	(s,	V)
teatret	har	områdets	teatre	på	
repertoiret)	

2.	rønnE	
Bornholms	Egnsteater	(s,	V)
teatret	har	planer	om	teater	for	børn	
og	unge	(i	juli	2008	var	disse	endnu	
ikke	programsat)	

3.	rAnDErs
randers	Egnsteater	(s,	V)
teatret	neo
Vestenvinden

4.	KnEBEl	
Molevitten	

5.	HolBæK
teatret	Fair	play
Holbæk	teater	(s,	V)
Asguer	Zap	showteater

6.	nyKøBing	s
odsherred	teater	(s,	V)

7.	rosKilDE
åben	Dans	productions	(s,	V)
Hartmanns	teater

8.	HAslEV
Boomerang	teatret	

9.	VorDingBorg
teater	Du	
Milde	Himmel
paolo	nani	teater	(V)
cantabile	2	(s,	V)

10.	nyKøBing	F
Egnsteatret	Masken	(s,	V)

11.	næstVED
Det	lille	turnéteater
teatret	Aspendos

12.	KAlunDBorg
ophelias
Holbergteatret	(s,	V)
teater	Blå	Fugl

13.	KøBEnHAVn	og	oMEgn
København	og	omegn

14.	KøBEnHAVn
Andersens	Kuffert	teater
Anemone	teatret	(s)
Apollo	teater
Asterions	Hus
teater	Angel	Air	(V)
teater	Bastard
teatergruppen	Batida	
Børneteatret
carlsen	&	Ko
cirkaros	&	tincancompany
comedievognen	
corona	la	Balance	(s)
teater	diHva
teater	Dyrelab
Musikturnéteatret	Elantorí
teater	Fantast
FigurA	Ensemble
Fortællekunsten
Det	Fortællende	teater
Freestyle	phanatix
Frøken	Fracasos	Kompagni
teatret	Fyren	&	Flammen
graense-loes
grethe	Mogensens	Familieteater
Jytte	Abildstrøms	teater	(s)

Klara	Elenius
teatret	KrisKat
teatret	lampe	
Det	lille	teater	(s)
london	toast	theatre	
louise	schouw-teater	&	Event
teater	lille	Hest
Historiebryggeriets	turnéteater
teatret	på	Hjul
Hoptimist	scenen	
teater	Hund	
Højerslev	&	Højerslev
ishøj	teater	(s)
teater	plus	&	Mucca	Divina
Marionetteatret	i	Kgs.	Have	(s)
Meridiano	teatret	(s)
Milton	sand	&	søn
Mister	Jones	(glostrup)
Munk	&	pollner	teaterproduktion
teatret	Månegøgl	
29.etage
ramaskrig
teater	o
pantomimekompagniet
teater	patrasket	
petersen	og	Fog
plEX	-	Københavns	Musikteater	(V)
teater	plus	(&	Mucca	Divina)
teater	portamento
teater	pozzo
teater	projektor
Quetzal
Dansk	rakkerpak
rasmus	thorup	Jensen
teater	rio	rose	
teatret	rod	
teatret	rosa
De	røde	Heste	
sofie	Krog	teater	
styrmand	Volters	teater
søholm	park	teatret	
tali	rázga	(V)
teater	tt
taastrup	teater	(s,	V)
uDspring
Musikteatret	undergrunden	
uppercut	Danseteater	(s)
Det	lille	Verdens	teater	
teatret	Vestvolden	(s)
Vores	teater
Zangenbergs	teater	(s)
teatret	Zeppelin	(s)

15.	sVEnDBorg
Baggaardteatret	(s,	V)
teater	2	tusind

16.	KErtEMinDE
Dukketeatret	svantevit

17.	oDEnsE
teatret	Bagage
Mimeteatret	(s)
teatret	skægspire	(s)
svanen	(s)

18.	FåBorg
AbstraXteater

19.	årHus	og	oMEgn
århus	og	omegn

20.	årHus
Beagle	-	dans	&	fysisk	teater	
Filuren	(s)
gruppe	38	(s,	V	om	end	sjældent)
Hvid	støj	produktion	
Den	Jyske	opera	(s,	V)
teatret	Kimbri	
Det	Kommende	teater
teaterværkstedet	Madam	Bach	(v.	

odder)
teater	Morgana	(v.	skanderborg)
teater	My	
Danseteatret	norden	Fra	
opgang	2	turnéteater	(s)
pin	pon	Dukketeater	(solbjerg)	
teater	refleksion	(s)
slapstick	(skanderborg)
teater	spektaklo
svalegangens	Dukketeater	(s,	V)
teater	83	(langå)
teaterkompagniet
teatertasken	
“teatret"	v.	Hans	rønne	(V)
theatret	thalias	tjenere	
totalteatret
tulipan	teatret
teater	Viva

21.	HADErslEV
teatret	Møllen	(s,	V)

22.	FrEDEriciA
Fredericia	teater	(s,	V)

23.	riBE
Barkentins	teater
Drt,	Det	ripensiske	teaterselskab

24.	sønDErHo,	FAnø
teater	BliK

25.	EsBJErg
Den	ny	opera	(s,	V)

26.	VEJlE
teater	trekanten	(s)

27.	ringKøBing
teater	oM	(s,	V)

28.	nyKøBing	M
limfjordsteatret	(s,	V)

29.	silKEBorg
DaDunk		(s,	V)

30.	ViBorg
carte	Blanche	(s)

31.	tHistED
thy	teater	(s)

32.	AAlBorg
Jomfru	Ane	teatret	(s,	V)
Jako-Bole	teatret	(s)

33.	HErning
team	teatret	(s,	V)
teatertruppen	
replikken
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uDkast til Database 
Databasens	formål

•	 	Databasens	formål	er	at	samle	faktuelle	oplys-

ninger	på	alle	de	forskellige	felter	af	området	

professionel	dansk	scenekunst	for	børn	og	

unge,	for	med	disse	data	at	have	et	bedre	fun-

dament	til	at	styrke	og	forny	området.	

Betingelser og forhold, som kræver uddybende 
stillingtagen 

•	 	Databasen	skal	kun	beskæftiger	sig	med	fak-

tuelle	oplysninger	(kvantitativ).	Den	skal	ikke	

befatte	sig	med	at	videregive	eller	udtrykke	

(kvalitative)	overvejelser	og	vurderinger.	

•	 	Databasen	skal	kontinuerligt	opdateres,	ved	

at	teatrene	på	fastlagte	tidspunkter	indberet-

ter	udvalgte	informationer	til	databasen,	og	

i	øvrigt	holder	databasen	orienteret	om	de	

ændringer,	der	sker	på	teatret	på	de	området,	

databasen	registrerer.	

•	 	Databasen	har	kyndigt	og	uvildigt	personale	til	

at	sørge	for	opdateringen.	

•	 	Der	udformes	et	sæt	af	regler	for,	hvornår	og	

på	hvilke	vilkår	databasens	oplysninger	må	

videregives.

Forslag	til	rubrikker	i	databasen	

ruBriK	til	EngAngsuDFylDElsE	
1.	 	teatrets	navn	og	det	årstal,	teatret	blev		

dannet:

2.	 	teatret	har	produceret	og	spillet	scenekunst	

for	børn	og	unge	siden	(årstal):	

3.	 	Har	teatret	været	lukket	i	nogle	perioder,		

siden	det	startede?	(sæt	kryds)	

4.	 nej:						Ja	(angiv	perioden):	

5.	 	Hvem	startede	teatret?	(skriv	fornavn	og	ef-

ternavn,	samt	profession):

6.	 Hvor	havde	teatret	da	adresse?

7.	 	Havde	teatret	egne	øvelokaler?	Hvis	ja,	hvor?	

(adresse,	by):

8.	 	Havde	teatret	egen	scene?	Hvis	ja,	hvor?	

(adresse,	by):

	
ruBriKKEr	til	uDFylDElsE	HVErt	år	

1.	 teatrets	navn	og	adresse:

2.	 	teater	med	eget	øvelokale?	(sæt	kryds):		

ja:				nej:	

3.	 	teater	med	egen	scene?	(sæt	kryds):	ja:				nej:		

4.	 tlf.:	

5.	 e-mail:	

6.	 www:	

7.	 	organiseret	som	forening,	selvejende	institu-

tion,	firma,	andet.	(understreg):	

8.	 	Hvem	sidder	i	teatrets	bestyrelse?	Angiv	alle	

medlemmer	med	navn	og	arbejdstitler,	og	

anfør,	hvem	formanden	er:	

9.	 	struktur.	Er	teatret	lederstyret	eller	kollektivt	

ledet?	Angiv	navn	og	titler	(fx	kunstnerisk	og	

administrativ	leder	på	den/de	personer,	som	

er	øverste	ansvarlig(e)	indadtil,	og	som	re-

præsenterer	teatret	udadtil,	eller	tilsvarende	

navnene	i	den	kollektive	ledelse:	

10.		Antal	fastansatte?	(med	angivelse	af,	om	det	

er	fuldtids-	eller	deltidsbeskæftigelser)	og	

antal	freelance/projektansatte?	i	dette	år:	

11.		Den	faglige/uddannelsesmæssige	baggrund	

for	såvel	de	fastansatte	som	freelancere:			

12.		Faglig	organisering	(sæt	kryds):	

	 i.	 Medlem	af	Bts

	 ii.	 Medlem	af	FAst

	 iii.	 Medlem	af	Dansk	AssitEJ

	 iv.	 Medlem	af	uniMA

	 v.	 Andre,	angiv	hvilke	organisation/forening	

13.		teatertype	i		teaterlovens	tilskudsforstand.	

Har	teatret	status	som	egnsteater	(§15),	lille	

storbyteater	(§16a),	turnerende	teater	og	en-

keltprojekter	(§18),	eller	er	det	et	teater	uden	

offentlig	produktionsstøtte?	(understreg,	og	

angiv	støttebeløbsstørrelse):

14.		Anden	offentlig	støtte?	Hvis	ja,	angiv	hvilken	

samt	beløbsstørrelse:				

15.		Anden	støtte?	(private	fonde,	foreninger	etc).	

Hvis	ja,	angiv	navn	og	beløb:

16.		teatrets	samlede	indtægter?	(tilskud	plus	

indtægter):	

17.		teatrets	samlede	udgifter?	(produktion	og	

drift,	pr	&	marketing,	løn,	m.m.):	

18.		refusion?	Er	alle	teatrets	forestillinger	god-

kendt	(sæt	kryds):				

ja:										nej:

19.		stationær	virksomhed?	(sæt	kryds).					

ja:										nej	

20.		opsøgende	virksomhed?	(sæt	kryds).		

ja:										nej:		

21.		turné	indland?	(sæt	kryds).		

ja:										nej:	

22.		turné	udland?	(sæt	kryds).		

ja:										nej:	

23.		Forestillingerne	formidles	via?	(sæt	kryds,	

hvis	svaret	er	Ja)

	 i.	 sæsonbrochurer?

	 ii.	 Den	røde	Brochure?

	 	iii.	 	teater	for	børn	og	unge	festival	arrangeret	

af	teatercentrum?

	 iv.	 Horsens	Børneteaterfestival?	

	 v.	 Andre	børneteaterfestivaler?	(angiv	hvilke)

	 vi.	 Andre	optrædende	fora?

	 vii.	teatrets	hjemmeside?

	 viii.	udsendelse	af	nyhedsbreve?

	 ix.	 Via	egen	kontakt	til	teaterkontaktlærere?	

	 x.	 	Via	del	af	større	netværk?	Hvis	ja,	angiv	

hvilket:	

	 xi.	 	Via	avis	annoncer?	Hvis	ja,	angiv	hvilke	

aviser:	

bilag 7
1.	HJørring
Vendsyssel	teater	(s,	V)
teatret	har	områdets	teatre	på	
repertoiret)	

2.	rønnE	
Bornholms	Egnsteater	(s,	V)
teatret	har	planer	om	teater	for	børn	
og	unge	(i	juli	2008	var	disse	endnu	
ikke	programsat)	

3.	rAnDErs
randers	Egnsteater	(s,	V)
teatret	neo
Vestenvinden

4.	KnEBEl	
Molevitten	

5.	HolBæK
teatret	Fair	play
Holbæk	teater	(s,	V)
Asguer	Zap	showteater

6.	nyKøBing	s
odsherred	teater	(s,	V)

7.	rosKilDE
åben	Dans	productions	(s,	V)
Hartmanns	teater

8.	HAslEV
Boomerang	teatret	

9.	VorDingBorg
teater	Du	
Milde	Himmel
paolo	nani	teater	(V)
cantabile	2	(s,	V)

10.	nyKøBing	F
Egnsteatret	Masken	(s,	V)

11.	næstVED
Det	lille	turnéteater
teatret	Aspendos

12.	KAlunDBorg
ophelias
Holbergteatret	(s,	V)
teater	Blå	Fugl

13.	KøBEnHAVn	og	oMEgn
København	og	omegn

14.	KøBEnHAVn
Andersens	Kuffert	teater
Anemone	teatret	(s)
Apollo	teater
Asterions	Hus
teater	Angel	Air	(V)
teater	Bastard
teatergruppen	Batida	
Børneteatret
carlsen	&	Ko
cirkaros	&	tincancompany
comedievognen	
corona	la	Balance	(s)
teater	diHva
teater	Dyrelab
Musikturnéteatret	Elantorí
teater	Fantast
FigurA	Ensemble
Fortællekunsten
Det	Fortællende	teater
Freestyle	phanatix
Frøken	Fracasos	Kompagni
teatret	Fyren	&	Flammen
graense-loes
grethe	Mogensens	Familieteater
Jytte	Abildstrøms	teater	(s)

Klara	Elenius
teatret	KrisKat
teatret	lampe	
Det	lille	teater	(s)
london	toast	theatre	
louise	schouw-teater	&	Event
teater	lille	Hest
Historiebryggeriets	turnéteater
teatret	på	Hjul
Hoptimist	scenen	
teater	Hund	
Højerslev	&	Højerslev
ishøj	teater	(s)
teater	plus	&	Mucca	Divina
Marionetteatret	i	Kgs.	Have	(s)
Meridiano	teatret	(s)
Milton	sand	&	søn
Mister	Jones	(glostrup)
Munk	&	pollner	teaterproduktion
teatret	Månegøgl	
29.etage
ramaskrig
teater	o
pantomimekompagniet
teater	patrasket	
petersen	og	Fog
plEX	-	Københavns	Musikteater	(V)
teater	plus	(&	Mucca	Divina)
teater	portamento
teater	pozzo
teater	projektor
Quetzal
Dansk	rakkerpak
rasmus	thorup	Jensen
teater	rio	rose	
teatret	rod	
teatret	rosa
De	røde	Heste	
sofie	Krog	teater	
styrmand	Volters	teater
søholm	park	teatret	
tali	rázga	(V)
teater	tt
taastrup	teater	(s,	V)
uDspring
Musikteatret	undergrunden	
uppercut	Danseteater	(s)
Det	lille	Verdens	teater	
teatret	Vestvolden	(s)
Vores	teater
Zangenbergs	teater	(s)
teatret	Zeppelin	(s)

15.	sVEnDBorg
Baggaardteatret	(s,	V)
teater	2	tusind

16.	KErtEMinDE
Dukketeatret	svantevit

17.	oDEnsE
teatret	Bagage
Mimeteatret	(s)
teatret	skægspire	(s)
svanen	(s)

18.	FåBorg
AbstraXteater

19.	årHus	og	oMEgn
århus	og	omegn

20.	årHus
Beagle	-	dans	&	fysisk	teater	
Filuren	(s)
gruppe	38	(s,	V	om	end	sjældent)
Hvid	støj	produktion	
Den	Jyske	opera	(s,	V)
teatret	Kimbri	
Det	Kommende	teater
teaterværkstedet	Madam	Bach	(v.	

odder)
teater	Morgana	(v.	skanderborg)
teater	My	
Danseteatret	norden	Fra	
opgang	2	turnéteater	(s)
pin	pon	Dukketeater	(solbjerg)	
teater	refleksion	(s)
slapstick	(skanderborg)
teater	spektaklo
svalegangens	Dukketeater	(s,	V)
teater	83	(langå)
teaterkompagniet
teatertasken	
“teatret"	v.	Hans	rønne	(V)
theatret	thalias	tjenere	
totalteatret
tulipan	teatret
teater	Viva

21.	HADErslEV
teatret	Møllen	(s,	V)

22.	FrEDEriciA
Fredericia	teater	(s,	V)

23.	riBE
Barkentins	teater
Drt,	Det	ripensiske	teaterselskab

24.	sønDErHo,	FAnø
teater	BliK

25.	EsBJErg
Den	ny	opera	(s,	V)

26.	VEJlE
teater	trekanten	(s)

27.	ringKøBing
teater	oM	(s,	V)

28.	nyKøBing	M
limfjordsteatret	(s,	V)

29.	silKEBorg
DaDunk		(s,	V)

30.	ViBorg
carte	Blanche	(s)

31.	tHistED
thy	teater	(s)

32.	AAlBorg
Jomfru	Ane	teatret	(s,	V)
Jako-Bole	teatret	(s)

33.	HErning
team	teatret	(s,	V)
teatertruppen	
replikken
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	 xii.	Via	udsendte	pressemeddelelser?	

	 xiii.	Via	andre	kanaler?	Hvis	ja,	angiv	hvilke:	

24.		Antal	opførte	forestillinger	i	år	i	alt?	Anfør	det	

samlede	antal,	titlerne	med	anførelse	af,	om	

det	er	børne-	ungdoms-	eller	voksenteater,	

samt	om	der	er	tale	om	en	egenproduktion	

eller	et	gæstespil:

25.		Hvor	mange	af	årets	opførelser	spillede	sta-

tionært?	og	hvor	mange	spillede	på	turné?	

(opdel	også	disse	i	indlands-	og	udenlands-

turné):		

26.		Hvor	mange	af	årets	opførelser	(og	hvilke	

stationære/turné)	blev	solgt	som	en	hel	fore-

stilling?	Hvor	mange	via	billetsalg	(stationære/

turné)?	og	hvor	mange	var	gratis	festivalopfø-

relser?	(angiv	antal	samt	festivalens	navn):	

27.		turné	indland.	Hvilke	byer	spillede	teatret	

hvilke	forestillinger	i,	og	hvem	var	arrangø-

rerne/opkøberne?:			

28.		turné	udland.	Hvilke	lande	og	byer	spillede	

teatret	hvilke	forestillinger	i,	og	hvem	var	ar-

rangørerne/opkøberne?:			

29.		Hvor	mange	publikummer	har	teatret	spillet	

for	i	årets	løb?	om	muligt	angiv	fordelingen	

mellem	børn	og	voksne.	

30.		Antal	nyproduktioner	i	år?	(angives	med	fore-

stillingens/forestillingernes	titel(er)):

31.		Hvis	der	er	tekst	i	forestillingen,	hvem	har	da	

skrevet	den?	og	er	der	tale	om	en	bearbejd-

ning	af	et	eksisterende	forlæg,	eller	ny	drama-

tik?			

32.		Har	teatret	co-produceret	i	år?	Hvis	ja,	angiv	

med	hvem/hvilket/hvilke	teater/teatret:		

33.		Målgrupper.	Hvilke	aldersgrupper	spiller	tea-

tret	for	i	år?:	

34.		Har	teatret	stået	for	andre	scenekunstneriske	

aktiviteter	i	år?	Hvis	ja,	angiv	da		

							hvilke:			
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bilag 8uDlanDsturnéer
Den internationale udbredelse af professionel dansk scenekunst for børn og unge i perioden 
1999-2007 illustreret på verdenskort.

England:		 teatret	Fair	play
Estland:		 thy	teater
																					 teater	Morgana
Finland:		 teater	rio	rose
grønland:		 teater	oM
	 Musikteatret	undergrunden
italien:		 teater	oM
Korea:		 corona	Danseteater
new	Zealand:		 teater	oM
norge:		 teatergruppen	Batida
																	 corona	Danseteater
																		 gruppe	38
																		 nørregaards	teater
																		 teater	oM
serbien:		 teater	oM

sverige:		 Dansk	rakkerpak
																				 "teatret"	v.	Hans	rønne
																				 teater	oM
																				 teater	rio	rose
sydafrika:		 	Det	lille	turnéteater/corona	

Danseteater

tyskland:		 corona	Danseteater
																									 teatret	Møllen
																									 thy	teater
																									 teater	rio	rose
tjekkiet:		 teatret	Møllen
østrig:		 corona	Danseteater

Kilde: ASSITEJ Danmark  og teatrenes egne oplysninger
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Australien:		 carte	Blanche
																													 teater	tt
Belgien:		 "teatret"	v.	Hans	rønne
cuba:		 teatergruppen	Batida
canada:		 gruppe	38
																					 teater	patrasket
																					 Det	Fortællende	teater
England:		 Det	lille	turnéteater
Estland:		 teatergruppen	Batida
Frankrig:		 teater	My
																							 teater	rio	rose
Finland:		 teatret	lampe
grønland:		 corona	la	Balance
																									 teater	refleksion
																										 teater	tasken
																										 teater	83
irland:		 gruppe	38
																		 Det	lille	turnéteater
																		 teater	refleksion
																		 teater	patrasket
italien:		 teater	oM
Japan:		 teater	rio	rose
Japan:		 Børneteatret
																		 "teatret"	v.	Hans	rønne
																		 Musikteatret	undergrunden

Kina:		 Holbæk	teater
														 Freestyle	phanatix
Korea:		 teater	tt
Mexico:		 teater	2	tusind
nederlandene:		 Asterions	Hus
norge:		 Asterions	Hus
polen:		 Dansk	rakkerpak
																	 Freestyle	phanatix
																		 teater	refleksion
rumænien:		 teater	oM
rusland:		 corona	la	Balance
																						 teatret	Fair	play
																						 teater	patrasket
schweiz:		 teater	oM
serbien:		 teater	oM
shetlandsøerne:		 Det	lille	turnéteater
skotland:		 Det	lille	turnéteater
sverige:		 Det	Fortællende	teater
																				 teatret	lampe
																								 randers	Egnsteater
tyrkiet:		 Asterions	Hus
																				 teatergruppen	Batida	
																				 corona	la	Balance
tyskland:		 Barkentins	teater
																								 teatergruppen	Batida

																								 carte	Blanche
																								 gruppe	38
																								 Meridiano	teater
																								 teatret	Møllen
																								 teater	refleksion
																								 teater	2	tusind
ungarn:		 carte	Blanche
usA:		 teatret	Fair	play
													 Det	lille	turnéteater
wales:		 teater	patrasket

Kilde: Assitej og teatrenes egne oplysninger
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Armenien:		 teater	patrasket
Argentina:		 teater	rio	rose
Australien:		 teatergruppen	Mariehønen
cameroon:		 teatergruppen	Batida
cuba:		 teatergruppen	Batida
England:		 gruppe	38
Finland:		 corona	la	Balance
	 odsherred	teater
	 carte	Blanche
	 teater	refleksion
Frankrig:		 Barkentins	teater
grønland:		 teater	2	tusind
irland:	 teater	tt
	 teater	patrasket
israel:		 Barkentins	teater
Japan:		 Børneteatret
		 "teatret"	v.	Hans	rønne
																	 teatret	Fair	play
																		 teatret	lampe
																		 teatret	Månegøgl
																			 Musikteatret	undergrunden
Jordan:		 comedievognen
	 odsherred	teater
Kina:		 Freestyle	phanatix
Korea:		 teatergruppen	Batida

Mexico:		 teater	2	tusind
nederlandene:	 Asterions	Hus
norge:		 theatret	thalias	tjenere
polen:		 Meridiano	teater
																	 teater	oM
schweiz:		 gruppe	38
serbien:		 corona	la	Balance
																						 teatergruppen	Batida	
skotland:		 Asterions	Hus
	 gruppe	38
	 teater	refleksion
slovenien:		 Dansk	rakkerpak
sverige:	 corona	la	Balance
	 Det	Fortællende	teater
	 gruppe	38
	 Holbæk	teater
	 teater	rio	rose
tjekkiet:		 	riddersalen/	Jytte	Abildstrøms	

teater
tyskland:	 Barkentins	teater
	 corona	la	Balance
	 Dansk	rakkerpak
	 Det	Fortællende	teater
	 Det	lille	turnéteater
	 gruppe	38

	 nørregaards	teater
	 odsherred	teater
	 carte	Blanche
	 teater	refleksion
	 teater	rio	rose
	 teatergruppen	Mariehønen
	 teatret	Fair	play
	 teatret	Møllen
		 Vores	teater
usA:		 Det	lille	turnéteater
														 gruppe	38
														 Jomfru	Ane	teater
														 teater	2	tusind
														 teater	refleksion
														 teatret	Fair	play
østrig:		 teater	rio	rose
																		 Musikteatret	undergrunden
																		 teater	2	tusind

Kilde: ASSITEJ Danmark og teatrenes egne oplysninger
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Australien	 gruppe	38
Belgien	 Jytte	Abildstrøms	teater
Burkina	Faso	 Dansk	rakkerpak
canada	 Barkentins	teater
England	 teatret	Fair	play
	 gruppe	38
Estland	 teater	patrasket
	 thy	teater
Frankrig	 Barkentins	teater
	 teatergruppen	Batida
	 gruppe	38
Færøerne	 Egnsteatret	Masken
grønland	 Holbæk	teater
Holland	 carte	Blanche
Hvide	rusland	 teatergruppen	Batida
indien	 Det	Fortællende	teater
irland	 corona	la	Balance
	 teatret	Fair	play
	 Det	Fortællende	teater
	 teater	patrasket
israel	 Barkentins	teater
italien	 teater	rio	rose
Japan	 teater	refleksion
	 teater	tt
	 Det	lille	turnéteater
Kina	 teatergruppen	Batida

	 corona	la	Balance
	 Meridiano	teatret
	 teater	tt
Kroatien	 teatergruppen	Batida
Kybern	 Asterions	Hus
luxenburg	 teater	refleksion
lithavn	 thy	teater
norge	 Det	Fortællende	teater
polen	 carte	Blanche
	 teater	patrasket
rusland	 teatergruppen	Batida
	 corona	la	Balance
	 Dansk	rakkerpak
	 teatret	Fair	play
skotland	 carte	Blanche
serbien	 Asguer	Zap	showteater
	 carte	Blanche
slovenien	 Asguer	Zap	showteater
spanien	 corona	la	Balance
sverige	 Boomerang	teatret
	 Dansk	rakkerpak
	 Jytte	Abildstrøms	teater
	 teater	rio	rose
	 theatret	thalias	tjenere
tasmanien	 gruppe	38
tjekkiet	 teater	refleksion

tyskland	 Barkentins	teater
	 Børneteatret
tyrkiet	 teatergruppen	Batida
	 teater	patrasket
usA	 carte	Blanche
	 corona	la	Balance
	 gruppe	38
	 Holbæk	teater
	 teater	refleksion
	 Det	lille	turnéteater
østrig	 Asterions	Hus
	 teater	refleksion
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spot på danmarks skjulte teaterskat 
Hensigten med redegørelsen Spot på Danmarks skjulte teaterskat er at kortlægge det kunstnerisk 
set særegne, unikke og kvalitative ved området professionel dansk scenekunst for børn og unge. 
Redegørelsen, som er her og nu- og fremtidsorienteret, er skrevet af dramaturg og ph.d.-stipen-
diat Kirsten Dahl på initiativ af Scenekunstens Udviklingscenter (SUC) Odsherred Teaterskole, 
BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Afdeling for Dramaturgi på Aarhus Universitet v. profes-
sor Jørn Langsted. 
Teksten bygger primært på hendes mangeårige selvoplevede kendskab til området samt på kvali-
tativt orienterede spørgeskemaer og en lang række uddybende opsøgende interviews.
Kvantitative undersøgelser indgår supplerende og underbyggende. Pernille Welent Sørensen og 
Jon Vedel (begge akademiske udviklingsmedarbejdere på SUC) har assisteret dette materialeind-
samlingsarbejde. 
Jørn Langsted har været sparringspartner.
For finansieringen står Kunstrådet, BørneTeaterSammenslutningen (BTS), Dansk Skuespillerfor-
bund (DSF) og Scenekunstens Udviklingscenter (SUC) Odsherred Teaterskole, og SUC har sørget 
for trykningen
  
  


