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Hvordan kan scenekunsten hjælpe børn og unge med at  
håndtere  stress –  individuelt, i fællesskaber og på samfundsplan?
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Oplev

n Kjeld Fredens  
– læge, forfatter og hjerneforsker

n Mikkel Ottow  
– kulturkonsulent i Region Midtjylland  
og projektleder Kultur & Sundhed

n Malte Hertz Jansen  
– programleder Stressalliancen

... i samtale om hvordan scenekunsten kan hjælpe 
børn og unge til at håndtere stress individuelt, i 
fællesskaber og på samfundsplan.

n Stræber af MÆRKVÆRK
n Stresspølsen af Teater Klumpen
... som scenekunstneriske oplevelser i programmet.

n Teater Baglandet
n Limfjordsteatret
n MÆRKVÆRK
n Teatret Aspendos
n Teater Klumpen
n Neuropædagogisk Kompetencecenter
n KOL koret
n Teater Fluks
... i eftermiddagens vidensbazar omkring erfaringer 
og projekter i feltet eller nært beslægtede felter.

n Netværket af scenekunstformidlere  
i snitfladen mellem kunst og samfund

... i nære samtaler på walk and talk og i selvorgani-
serede grupper i open space workshoppen.

Konferencen afvikles på UCN med deltagelse af 
studerende og  undervisere fra sygeplejerske-, 
lærer- & pædagoguddannelserne samt kultur- & 
 naturformidleruddannelserne.

Program

 8.30 Morgenmad, minglen og ankomst

 9.00 Uddrag af forestillingen STRÆBER

 9.10 Velkomst ved Chelina Bagger  
samt  introduktion til dagen

 9.30 Kjeld Fredens: Stress som drivkraft 
Stress er et gode så længe det ikke dræner os 
for energi. Stress er den kraft, der driver os 
frem, for uden pres er der stilstand.  
Kunsten er at kunne regulere dette pres.

 10.20  Pause – kaffe, te og frugt

 10.40  SAMTALE  
Hvordan kan scenekunsten hjælpe børn og 
unge til at håndtere stress, individuelt, i 
fællesskaber og på samfundsplan? 
Mikkel Ottow, Malte Hertz Jansen & 
Kjeld Fredens

 11.30  WALK AND TALK med makker

 12.00  Frokost

 13.00  STRESSPØLSEN

 13.10  VIDENSBAZAR

 14.00  OPEN SPACE 
Hvordan kan vi samarbejde om Scenekunst 
der hjælper børn og unge til at håndtere 
stress? 
Undervejs pause, kaffe og kage

15.30 Afrundingscirkel

15.50 KOL-koret synger

 16.00  Tak for idag

Der tages forbehold for ændringer i programmet

n Jeppe Lajer, daglig leder af AKTØR er facilitator
n Maria Suh, projektkoordinator for 

Horsens Teaterfestival er medvært
n Tine Kjærbye, konsulent hos Teatercentrum  

er medvært
n Leif Lund Jakobsen, kulturkonsulent,  

Hjørring Kommune er medarrangør
n Chelina Bagger (A) byrådsmedlem i Hjørring 

Kommune og formand for Sundheds-, ældre- & 
handicapudvalget byder velkommen.  
Chelina er desuden medlem af  
Børne-, fritids- & undervisningsudvalget.
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TIMEOUT  
– huskunstnerprojekt om tid 
ved Sofie Pallesen (Teater baglandet) & 
 Marianne Søndergaard Madsen (Teatret st.tv)

Hvorfor er tiden blevet så kort?
Hvorfor når vi ikke det vi skal?
Og hvad er det, vi når i stedet for?

Vi lever i en tid, hvor der ikke er tid til 
- ikke at skulle noget
- ikke at blive forstyrret
- at lave noget unyttigt

Og til at have tid til at have god tid
Hvor kan man købe tid og hvad er prisen?
Hvem bestemmer egentligt over tiden?

TIMEOUT er et undervisningsforløb over tematikken 
tid. Vores mål er at få de unge til at reflektere 
over deres tid igennem et kunstnerisk forløb for at 
styrke den moderne dannelse, som bl.a. handler om 
selvbestemmelse i forhold til tid. Mange unge føler 
sig pressede, og at de ikke selv er herre over tiden. 
Vi vil inspirere de unge til indre dialog og refleksion 
gennem et fysisk, sanseligt og skriftligt arbejde og 
få dem til at levendegøre og gestalte deres tanker 
og følelser om tid. Dette vil skabe fokus på at lytte 
til sig selv og andre og give de unge en bevidsthed 
om TID, så de kan tage stilling til, hvordan deres tid 
forvaltes kvalitetsmæssigt og praktisk. Det er vigtigt 
for os, at eleverne slipper hovedet og fabulerer 
kreativt og kropsligt i samarbejde med kunstnerne, 
så vi alle sammen bliver klogere og forhåbentlig 
også glemmer tiden.

I dag er det svært at finde tid til fordybelse, men vi 
vil med workshoppen TIMEOUT insistere på tid til 
fordybelse. 

marianne@teatretsttv.dk 
 / pallesensofie@gmail.com

Limfjordsteatret - stress er  
alles ansvar og ingens skyld  
- et anderledes seminar

Limfjordsteatret har arbejdet meget med stress i 
forhold til voksne og har udviklet lecture performan-
cen ‘Stress er alles ansvar - og ingens skyld’. 
Monologen er bygget op over interviews med 

personer, der har været ramt af stress, og suppleres 
med facts fra en stressrådgiver. Limfjordsteatret 
etablerer med seminaret et rum for dialog om stress 
på arbejdspladsen. Undersøger hvordan man kan 
skabe en kultur, hvor det er legalt at tale om de ting, 
der kan udløse stress. Og om mulighederne for at gå 
andre veje, så vi kan blive langtidsholdbare.

Teatret vil på bazaren dele tanker og erfaringer fra 
processen og dele tanker om hvordan man kunne gå 
til udviklingen af en tilsvarende lecture performance 
for unge.

limfjordsteatret.dk

MÆRKVÆRK skaber 
 forestillingerne i tæt samarbejde 
med unge – Stræber

MÆRKVÆRK skaber forestillingerne i tæt samar-
bejde med unge, så vi ikke blot reproducerer egne 
forestillinger om, hvordan unge tænker og har det. 
Sådan har vi også produceret ‘Stræber’, der er blevet 
til med udgangspunkt i samtaler, interviews og 
workshops med unge. Det har betydet, at vi har fået 
flere facetter frem, som har gjort forestillingen mere 
nuanceret og virkelig end vi kunne have digtet os 
til. Og det er medvirkende til, at det unge publikum 
føler sig så ramt af forestillingen. Inden vi gik i gang, 
troede vi, at de unge først og fremmest var pressede 
på præstationer i uddannelsesforløb, som vi har 
hørt så meget om, men det viste sig, at de følte sig 
pressede på mange flere parametre. 

Under Videnbazaren vil MÆRKVÆRK dele erfaringer 
om, hvordan man med afsæt i de unges livsverdener 
skaber kunstneriske oplevelser, hvor det unge publi-
kum bliver spejlet og får et udgangspunkt for videre 
refleksion og stillingtagen til deres liv. 

mærkværk.dk

Teatret Aspendos 
- beroligende musik og 
 nærværende fortælling

Teatret Aspendos har en musiker, der sammen med 
scenens fortællinger kan skabe en helt særlig ro. 
Benjamin Barfod spiller forskellige instrumenter men 
primært Hang. 

Vidensbazar
– vi shopper viden om scenekunsten og stresssamfundet

mailto:marianne%40teatretsttv.dk%20%20?subject=
mailto:pallesensofie%40gmail.com%20?subject=
http://www.limfjordsteatret.dk/
http://www.limfjordsteatret.dk/
http://maerkvaerk.dk/
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Når han ikke er teatermusiker hos Aspendos, spiller 
han blandt andet for stressramte på sundhedscen-
tret i Næstved og ved yogaarrangementer m.m.
Benjamins rolige musik skaber sammen med en 
nærværende fortælling ikke alene en rolig og 
stressfri oase i en travl hverdag, men forplanter sig 
til publikum (uanset alder) og skaber dermed rum 
til reflektion og fordybelse. Roen, der skabes, tager 
publikum med sig ud i livet, når oplevelsen slutter. 
Aspendos har forestillinger til små børn, der dyrker 
dette rolige udtryk (fx. en eventyrlig klang, som 
spiller på festivalen), men han laver også den type 
arrangementer for unge og voksne.

Aspendos vil fortælle om hvordan de oplever at 
rolig musik og fortælling med en behagelig stemme 
bliver den direkte vej til en stressfri oase – ikke bare 
i teatrets iscenesættelser, men som to velkendte 
værktøjer der i fællesskab kan løfte hinanden. 
Aspendos har sin egen form, men enhver kan arbej-
de med det rolige udtryk på sin egen måde.

aspendos.dk
benjaminbarfod.com

Teater Klumpen  
– møder med unge stressramte

Teater Klumpen deltager med oplevelser, de har 
haft med unge (og voksne), der efter at have set 
forestillingen ‘Stresspølsen’ er kommet til dem og 
har delt egne erfaringer, tanker og følelser omkring 
stress og den genkendelighed, der skabes gennem 
forestillingen. ‘Stresspølsens’ fysiske fremstilling af 
symptomer, på stress som fx. mavekramper, rysten, 
kvalme og søvnløshed giver et direkte, åbent og gen-
kendeligt billede af mødet med stress for publikum. 

Det er svært at flygte fra den fysiske oplevelse af 
stress, så hvis du har oplevet stress på din egen 
krop, vil du genkende det Teater Klumpen fremstiller 
i forestillingen. Det er det, denne fysiske fremstilling, 
som i sidste ende har ramt folk allermest og som 
har gjort, at de har henvendt sig efterfølgende og 
har talt med skuespillerne. De møder er vigtige og 
det er de oplevelser Teater Klumpen gerne vil dele. 

Det er desuden også disse møder, der har gjort 
teatret mere interesseret i, også i fremtiden at skabe 
workshops og/eller aftertalks efter en forestilling, 
så vi også på den måde får fat i de unge, der ikke 
nødvendigvis tør træde frem og dele deres oplevelser 
og derved på den måde forhåbentlig skabe langt 
mere dialog om emnet stress.

teaterklumpen.dk 

Neuropædagogisk  
kompetencecenter  
– stresshåndtering

Neuropædagogisk kompetencecenter har base på 
Professionshøjskolen UCN’s campus i Hjørring og ud-
byder efteruddannelse. De har blandt andet et modul 
,der hedder ‘stresshåndtering’ og tilbyder – som 
nogen af de eneste i Danmark - kompetencegivende 
efteruddannelse indenfor det neuropædagogiske felt. 
NK deltager på bazaren med et par af deres undervi-
sere, som fortæller om deres arbejde i feltet.

KOL koret

Musikterapeut og dirigent for KOL-koret (kronisk 
obstruktiv lungesygdom) præsenterer, hvordan 
de bruger korsang til at holde lungesygdommen i 
skak. Både ud fra et psykologisk og sundhedsfagligt 
synspunkt. Koret giver også et nummer undervejs i 
programmet.

Teater Fluks  
– ‘En stille strøm af tid’

Lydinstallationen ‘En stille strøm af tid’ er en del af 
Teater Fluks’ forestilling CTRL + ALT + DEMENS, 
men har også haft sit eget liv – bl.a. udstillet på 
ARoS og som æstetisk element på demenskonfe-
rencer. Installationen har plads til 6 besøgende ad 
gangen.

Birgit Pedersen fra ARoS skrev om lydinstallationen: 
“CTRL + ALT + DEMENS tilbød et medrivende og 
rørende lydunivers. Installationen søgte at tydeliggø-
re de tilstande og følelser, som vi kun kan forestille 
os, de demensramte menneskers verden udgør og 
gjorde det til vores verden – på et højt, intenst plan. 
Gæsternes oplevelse af CTRL + ALT + DEMENS 
pointerede alvoren i demenssygdommen, og med sin 
kunstneriske vinkel bidrog lydinstallationen positivt 
til museets arbejde med denne borgergruppe” 

teaterfluks.dk

https://aspendos.dk/
http://benjaminbarfod.com/
https://www.teaterklumpen.dk/
http://teaterfluks.dk/
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Kjeld Fredens

Kjeld Fredens er hjerneforsker og forfatter. Han 
er uddannet læge og har været adj. professor ved 
Institut for Læring og Filosofi, på Aalborg Universitet, 
samt lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet. 
Derudover har han været rektor ved Skive Semina-
rium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord 
Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. De 
sidste 40 år har Kjeld brugt på at skrive om og for-
stå, hvilke handlinger og tankeprocesser, der ligger 
til grund for tænkning, undervisning, kreativitet og 
samarbejde. Kjeld Fredens seneste bøger er bl.a. 
‘Mennesket i hjernen’ (2012), ‘Sundhedsfremme i 
hverdagen’ (2011), ‘Læring med kroppen forrest’, 
(2018) og han er medforfatter til Årets ledelsesbog 
2018 (Børsen) ‘Et netværk af hjerner’ (2018).

kjeldfredens.dk

Mikkel Ottow 

Mikkel Ottow er cand.mag. i dramaturgi og jour-
nalistik og har tidligere arbejdet med PR på bl.a. 
Nørrebro Teater og Teater Refleksion. Han har siden 
2014 været ansat som kulturudviklingskonsulent i 

Region Midtjylland, hvor han bl.a. er kontaktperson 
for teater- og musikområderne. Han er projektleder 
for en regional indsats omkring kultur og sundhed, 
der har givet støtte til bl.a. læsegrupper for mentalt 
sårbare, kor for lungesyge og ‘Strøm i hjernen’ – en 
teaterworkshop om alvorlige hjernerystelser. Hans 
egen teaterkarriere toppede i rollen som Birk i Vi-
borg Dramaskoles forestilling Ronja Røverdatter, der 
spillede på Paletten i Viborg i (de glade) 90’ere. 

Malte Hertz Jansen

Malthe Hertz Jansen er programleder for stressal-
liancen der arbejder for et Danmark med overskud. 
Hele livet.  
I samarbejde med store samfundsaktører arbejder 
stressalliancen på en vision om Danmark som et 
foregangsland på området, én definition på stress 
samt viden, værktøjer og forskning i verdensklasse. 
Han er uddannet fra RUC og CBS i socialvidenskab 
og udviklingsstudier,  samt politisk kommunikation 
og ledelse. 

stressalliancen.dk
overskudsdanmark.nu

Oplæg/samtale

Scenekunst - æstetiske elementer

Stræber

Velkommen til det store stræberløb

I et hæsblæsende tempo følger ‘Stræber’ fem unge 
lige dér, på grænsen mellem at være ung og voksen, 
hvor drømmene er store, mulighederne mange og 
forventningerne 12-talshøje. Men hvem styrer egent-
lig retningen? Hvad er prisen for at deltage?  
Og er det overhovedet et løb, man kan vinde?

Forestillingen går helt tæt på og undersøger de 
unges stræbsomme liv indefra.

Stræber er produceret af Mærkværk i co-produktion 
med Teater Nordkraft. 

Urpremiere på Teater Nordkraft juni 2017.
maerkvaerk.dk

Stresspølsen

Hjertet hamrer, kroppen sitrer, der er en ufor-
klarlig trykken for brystet, og du har allerede 
grædt tre gange idag. Er det al den Redbull? 
Eller trænger du måske bare til at holde en 
fridag?
Stresspølsen undersøger gennem fysik og komik, 
hvordan stress føles, behandles og bagatelliseres. 
Stresspølsen udarbejdes i et abstrakt rum, hvor 
forskellige scenarier af stress udspiller sig. Det er en 
fysisk forestilling med enkelte tekster, hvor største-
delen stammer fra interviews med tidligere stress-
ramte. Forestillingen er skabt gennem devising.
Stresspølsen er produceret af Teater Klumpen.

teaterklumpen.dk 

https://www.kjeldfredens.dk/
http://stressalliancen.dk/
https://overskudsdanmark.nu/
http://maerkvaerk.dk/
https://www.teaterklumpen.dk/

