
K O N F E R E N C E

TID 
Torsdag den 19. april kl. 9-16 

STED 
Gomde Helgenæs, Smedehalden 3, 8420 Knebel. 

INFO & TILMELDING 
www.aprilfestival.dk  

(formidling ➞ faglige arrangementer)

Konferencen er udviklet i et samarbejde  
mellem Teatercentrum og Aktør. 

HVORDAN OPLEVER BØRN & UNGE FORSKELLIGE DELTAGELSESFORMER I (SCENE-) KUNST?

http://www.aprilfestival.dk/faglige_arrangementer.asp
http://www.aprilfestival.dk/faglige_arrangementer.asp
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Oplev 
Thomas Vigild (Vallekilde Højskole) 
Hans Rønne (Teatret) 
Marie Abel Hesse & Anna Zieler  
 (Børnemuseet Muserum) 
Thorbjørn Zeuthen (Hillerød Bibliotek)

…i samtale om hvordan forskellige kultur
institutioner arbejder med deltagelse?  
– og hvad der er teatrets særkende?

n sART Danseteater/BaggårdTeatret/ 
Den Fynske Opera

n Cantabile2
n Det Fortællende Teater
n Forumteatret Prisme
n Riddersalen
n TOTAL!DANS!
n ZeBU

…præsenterer arbejdsmetoder og tanker  
om deltagelsesformer i teatret. 

Konferencen afvikles på Gomde Helgenæs, et 
buddhistisk retreat, som ligger naturskønt midt i 
Mols Bjerge. 

Program
 8.30 Morgenmad, minglen og ankomst 

 9.00 Velkomst & intro til makker

 9.15 Kontinuum og introduktion af teatrene

 9.30 KEYNOTE: Thomas Vigild

 10.00 SAMTALE 
Hvordan arbejder forskellige 
 kulturinstitutioner med deltagelse?  
– og hvad er teatrets særkende? 
Thomas Vigild, Marie Abel Hesse og 
Anna Zieler, Thorbjørn Zeuthen og Hans 
Rønne

 10.30 Walk and Talk 

 11.30 TOTAL!DANS! (Fællesoplevelse)

 12.00 Frokost

 13.00 WORKSHOPS

 14.30 Kaffe og kage / Udfyld balkort

 15.00 Fishbowl  
– Hvorfor er deltagelse vigtigt? 

 15.40 Refleksion

 16.00 Farvel & tak for i dag. 

Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

Jeppe Lajer, skuespiller og daglig leder af 
 AKTØR er facilitator.
Pernille Welent Sørensen, ph.d.studerende og 
konsulent på Teatercentrum er medvært. 
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Med den ‘simple’ erkendelse, at teater ER en so
cial hændelse har Jesper la Cour Andersen, fra 
DET FORTÆLLENDE TEATER, udviklet STORY 
PLAY til at fremelske og forfine personlige leven
de fortællinger for fortællere i alle aldre... 
www.storyplay.dk 

TOTAL!DANS! – en interaktiv danse og musik
forestilling. I TOTAL!DANS! er børn publikum, og 
samtidig frie til at bevæge sig og deltage fysisk 
aktivt i koreografien, mens den sker. 
Ellen Kilsgaard – koreograf/danser/performer/
underviser har i ideudviklingen af TOTAL!DANS! 
bl.a. været inspireret af neuropsykologi og empa
tisk resonans.
www.totaldans.com

Kunstnerisk leder Jørgen Carls-
lund fra ZEBU, der i mange år 
har arbejdet med inddragel
se af børn i processer med 
skabelse af teaterforestil
linger, gør sig følgende 
refleksion: 
Jeg oplever en stor 
interesse fra skolerne 
og eleverne for at være 
med, både i skabelsen af 
forestillinger, i workshops 
og deres glæde ved at op
leve interaktive forestillinger. 
Men skolernes og undervisnin
gens struktur, teatrenes organi
sation, økonomi, vaner og holdning til 
pædagogik og ikke mindst kunststøttesystemers 
og billettilskudsordninger skelnen mellem profes
sionel og amatør gør, at jeg ikke overordnet ser, 
at der er noget særligt gennembrud i samspillet 
mellem deltagelse og modtagelse.
www.zebu.nu

TEATRET RIDDERSALEN deler erfaringer fra 
deres samarbejde med Skolen på Nyelandsvej. 
Projektet har været gennemført som et af flere 
forsøg under Skoletjenesten, Kulturforvaltningen 
og Skoleforvaltningen på Frederiksberg. Piet 
Bertelsen, teaterleder på Riddersalen, udtaler: 
Vi arbejder stærkt på lignende samarbejder og 
projekter samt på at udvikle nye/andre rammer 
for, hvordan vi som teater vil og kan arbejde med 
deltagelse i processerne om at skabe teater og 
scenekunstoplevelser for, af og med børn og 
unge. Vi er pt. i gang med de indledende forbe
redelser til et lignende projekt med Skolen på 
Ny Hollændervej, der skal foregå til september/
oktober 2018.
www.riddersalen.dk

CANTABILE 2’s primære kunst
neriske fokus har gennem de 

sidste 10 år, været at udvikle 
et kunstnerisk sprog hvor 

publikums deltagelse er 
i centrum. Fra 2017 har 
Cantabile 2 startet en 
research af, hvordan 
disse erfaringer kan 
overføres til værker 
målrettet børn. 

Teatret skaber stemnings
fyldte sanselige rum, hvor 

publikum inddrages i for
skellige ‘spil’ og mellemmen

neskelige møder, som lægger op 
til fælles fordybelse og forbindelse. I 

workshoppen vil deltagerne opleve smagsprøver 
fra forskellige forestillinger, hvor deltagerne selv 
er i spil.  Tanken er at opleve og sanse inddragel
sen på egen krop, hvorefter vi sammen reflekte
rer over virkemidler og de forskellige rammer for 
at invitere publikum ind i værket. 
www.cantabile2.dk
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W O R K S H O P

http://storyplay.dk/
https://totaldans.com/
https://www.zebu.nu/da/
http://www.riddersalen.dk/
https://www.cantabile2.dk/


KONFERENCE: DEL&TAG

4

SART DANSETEATER/BAGGÅRDTEATRET/
DEN FYNSKE OPERA; Koreograf og iscene
sætter Sofie Christiansen fra sART Dansetea
ter, arbejder med inddragelse af børn i processer, 
hvor der skabes og udføres forestillinger. Senest 
forestillingen Knud Romers ABC, hvor 300 børn 
deltog i prøveforløbets 6 uger. Introduktion til 
forestillingen ‘Knud Romers ABC’.
Om kropslig læring og sansende erkendelse  
sammenhængen mellem sansning, perception og 
kognition. 
www.sartdanseteater.dk
 

FORUMTEATRET PRISME har udviklet på fo
rumteater i 10 år. Deres teaterværker og proces
arbejde er interaktive rum der undersøger frik
tionen imellem publikum og teatrets virkemidler, 
med følgende ledetråde i  det fysiske møde med 
publikum:
n Kontekst er Gud
n Balance mellem hånd, hjerte og hoved
n Sørg for at der er fundament  

– sigt efter at sprænge loftet!
I Prismes univers bliver publikum konfronteret 
med imaginationens kraft – i mødet mellem 
teatret, sig selv og hinanden. Det handler om at 
turde forestille sig, at verden kan hænge anderle
des sammen end den version, du allerede kender. 
Hvis du træder ind i Prismes instant community, 
vil du opleve en kamparena og et troldspejl  
hvor publikums fantasi er drivkraften, og hvor det 
ledende princip er nysgerrighed. 
www.forumteatretprisme.dk
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http://sartdanseteater.dk/
http://www.forumteatretprisme.dk/
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O P L Æ G / S A M T A L E

THOMAS VIGILD, Vallekilde højskole. 
Journalist, konsulent og foredragsholder med 
speciale i spil, lege og brætspilskultur. Thomas 
var med til at starte Spiludvikling på Vallekilde 
Højskole i 2010 og skriver om spil for Weeken
davisen, biblioteksmagasinet Perspektiv samt 
Politiken. Han er juryformand for den danske 
brætspilspris Guldbrikken og designede i efter
året 2016 et fysisk gåderum for firmaet Mystery Makers. 
vallekilde.dk/efteraar/spiludvikling/

HANS RØNNE, ‘Teatret’. Læreruddannet og 
selvlært instruktør og skuespiller. Stifter og dag
lig leder af Teatret. Har det mål for øje at skabe 
forestillinger med eksistentielt indhold og samti
digt søge et rummeligt, nonverbalt fælles teater
sprog. Hvor alle kan mødes uanset alder, intellekt 
og nationalitet. Hans har modtaget adskillige 
priser og legater for sit teaterarbejde. 
www.teatret.dk
 
ANNA ZIELER er uddannet kulturformidler med speciale i børnekul
tur. Leder af Børnemuseet Muserum der arbejder med sanseudstil
linger og kreative værksteder for børn. 
Hun har 7 års undervisningserfaring og 
indsigt i folkeskolepraksis og erfaring 
i at skabe kulturoplevelser for børn 
blandt andet fra Gimle for børn og på 
INSP!, hvor hun har arbejdet som kul
turgenerator.

MARIE ABEL HESSE er uddannet 
pædagogisk antropolog. Leder af Bør
nemuseet Muserum der arbejder med sanseudstillinger og kreative 
værksteder for børn. Marie har desuden erfaring med at lave events 
og PR inden for det kulturelle felt, samt i arbejdet med brugerinddre
ven innovation.
www.muserum.dk

THORBJØRN ZEUTHEN er uddannet journalist 
og arbejder som litteraturformidler på Hillerød 
Bibliotek. Med afsæt i litteraturen arbejder han 
på at skabe fællesskaber og netværk for voksne 
og unge. I metodekassen er bl.a. Guided fælles
læsning, sanselæsninger, festivaler, samtalesalo
ner og skriveklubber. Tiltagene er ofte rettet mod 
målgrupper som ensomme, talentfulde unge, 
hjemløse, indvandrere og arbejdsløse.
www.hilbib.dk
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https://vallekilde.dk/efteraar/spiludvikling/
http://www.teatret.dk
https://www.muserum.dk/
https://hilbib.dk/

