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KOM TÆTTERE PÅ!
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Teatret er live -- det er her og nu!
Vores liv er fyldt med relationer. Nære, fjerne, flygtige, evige. 
Vi mennesker er sociale væsener, og vi har brug for relationer 
til andre - nogen vi kan spejle os i, udvikle os med, elske. Men 
også nogle, vi kan adskille os fra, udfordre og undersøge. 
 
Ikke alle relationer er selvvalgte. Vores familie for eksempel. Vi 
vælger selv, om vi vil bruge tid på dem. Men vi kan til enhver tid 
blive konfronteret med deres eksistens. Vi slipper ikke sådan bare 
af med blodets bånd. 

Nogle relationer er bestemt af andre. Hvem vi kommer til at gå i 
klasse med, arbejde sammen med, bo ved siden af bestemmer vi 
ikke selv – men vi kan selv være med til at præge det ved aktive til - 
og fravalg.
 
Relationerne har forskellige navne: venner, bekendte, familie, nære 
venner, skolekammerater, arbejdskammerater, kolleger, naboer, 
medborgere. Med hver betegnelse følger et helt sæt spilleregler om, 
hvordan man taler til hinanden, hvor godt man kender hinanden, 
hvilke spørgsmål man ofte stiller, og hvilke man bestemt ikke stiller. 
 
I disse tider, hvor de sociale medier spiller en stor rolle i manges liv, 
har begrebet venner fået en helt ny dimension. For her er venner 
ikke nødvendigvis nogle, vi betror os til, hvis vi møder dem face to 
face. Her er venner måske ikke engang nogen, vi ønsker at mødes 
med. Her er venner for mange bare betegnelsen for en relation – 
nær, fjern, flygtig, evig. At have 1.000 venner på Facebook er ikke 
ensbetydende med at have mange nære relationer. At have 10 ven-
ner er ikke nødvendigvis tegn på, at man er isoleret.
 
Vi fortæller de meste intime detaljer fra vores liv til nogle, der trods 
vennestatus måske blot er en fjern relation eller måske en helt til-
fældig fremmed. Når grænserne for relationer på den måde udvisk-
es og gentænkes, bliver vores budskaber også modtaget og kom-
menteret på nye måder. Med stort patos eller med perfid sarkasme. 
Med hårdtslående argumenter eller med ikoniske smileys. 

En forholdsvis uskyldig holdning kan udløse en shit-storm af modar-
gumenter. Og en særligt gribende historie kan gå viral og skabe re-
lationer, vi ikke troede mulige. Vi må i langt højere grad forholde 
os til, at det ikke er alle vores relationer, vi deler værdier med. Rela-
tionerne er i dag en vigtig dimension i menneskehedens sammen-
hængskraft. I globaliseringen. 
 
Relationer er også en af drivkræfterne i teatret. Jeg elsker, når ly-
set slukkes i salen, og publikum forventningsfuldt forstummer og 
venter på, at første replik skal falde. Når vi sammen er på vej ind i 
fortællingens univers. Der hvor vi lytter, oplever, ser, føler og lever 
sammen. Hvor vores fælles åndedræt binder os sammen. Hvor vores 
relationer til hinanden er med til at skabe stemningen i rummet, 
og hvor relationerne til skuespillerne er afhængige af, at netop vi 
er til stede. Live. Er sammen i nuet. Teateroplevelsen er en ganske 
unik oplevelse i dag, hvor rigtig meget andet kan opleves online, on 
demand, on hold. 
Teatret er live - her og nu. Det er on the edge. og selvom de men-
nesker, du er i teatret med, ikke nødvendigvis er dine venner, vil I 
stadig få en relation. For I oplever i nuet sammen.

Dorthe S. Bebe, teaterleder

Kom i teatret med rabat
Som noget nyt introducerer Team Teatret en forårspakke for dig, der køber tre 
teaterbilletter i foråret 2016. Forårspakken giver dig mulighed for at købe tre bil-
letter til en styk-pris på 125 kroner. Dermed opnår du en besparelse på op til 50 
kroner pr. billet. 

For at opnå rabat skal du købe minimum en billet til: Tro på mig  &  Anonyme sexister

Derudover skal du købe mindst en billet til et af de gæstespil, vi præsenterer i 
løbet af foråret. Det kan eksempelvis være Rød kanin - hvid kanin, Slemmer dreng, 
Dance for me eller Varmestuen. Bemærk at tilbuddet ikke inkludererer billetter til 
koncerter og andre sær-arrangementer på teatret. 

Du køber dine billetter på teamteatret.dk eller på teatret i vores åbningstid.

FORÅRSTILBUD Kom tættere på
Du sidder lige nu med anden udgave af Team 
Teatrets inspirations- magasin, som vi udsender 
to gange årligt. Magasinet erstatter det sæson-
program, vi tidligere har udsendt. 
I magasinet kommer du tættere på interessante 
teater-personligheder og vores egne produk-
tioner for både voksne og børn. Kort sagt kan 
du få inspiration til dine teaterture. Næste ud-
gave af magasinet udkommer i efteråret 2016.
Du finder et fyldestgørende program over alle 
vores aktiviteter på teamteatret.dk, hvor du også 
bestiller og betaler dine billetter. 
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Jeg skulle egentligt bare være 
på teatret, til jeg fandt ud af, 
hvad jeg gerne ville arbejde 
med, når jeg blev voksen …  

Thomas Ravnsgård smiler bredt, når han 
fortæller om sin start på Team Teatret. For i 
2016 kan han fejre 25 års jubilæum som fast-
ansat. Spørgsmålet er så, om han er blevet 
voksen …
Faktum er dog, at han i dag har titel af scene-
mester og hus-scenograf. At det skulle gå 
den vej, lå ikke lige for, da han som 29-årig i 
1991 trådte ind på teatret for lige at finde ud 
af, hvad det var for noget. 

”Jeg begyndte som tekniker og lærte ret hurtigt at lave lysdesign. 
Dengang var det Ole Jacobsen, der var scenemester. Han var udlært 
klejnsmed, og han lærte mig at svejse. Faktisk har jeg vel nærmest 
stået i en slags mesterlære på teatret,” siger Thomas Ravnsgård og 
nævner, at det var daværende hus-scenograf Jan Wessel, som har lært 
ham alt om scenografi. 

Inden starten på teatret havde Thomas muntret sig med så forskel-
lige job som bartender og skovfoged. Men han følte sig aldrig rigtig 
tilpas i det. 
”På teatret skete det. Jeg fandt ud af, at der fandtes en type job, hvor 
jeg både kunne bruge mine hænder, min kreative hjerne og min em-
pati. Jeg mødte en mangfoldighed af opgaver. Det var og er en god 
blanding af tømrerarbejde, ingeniøropgaver og elektriker-lignen-
de opgaver. Plus det der med at man hele tiden møder nogle nye  
mennesker, man skal finde ind til og forholde sig til”, funderer  
Thomas, som første gang forsøgte sig med scenograf-opgaver, da Jan 
Wessel smed en række gamle manuskripter efter ham og bad ham 
øve sig i at bygge en model. 

Den første scenografi var til forestillingen Husker du, der var en slags 
cabaretforestilling med det daværende ensemble på teatret. Året var 
1992, og siden er en lang række af scenografier skabt af de autodi-
dakte scenograf-hænder. En af de scenografier, som skiller sig ud for 
Thomas, er Snedronningens Kys, som var teatrets 25 års jubilæums 
forestilling. Den blev opført på isstadion, og som den sports-elsker 
Thomas var og er, faldt det i rigtig god jord hos ham at rykke det hele 
ud af de vante rammer. 
”Vi byggede alt fra bunden selv. Det var vildt”, konstaterer han og 
nævner i samme ombæring, at Dokumentaristen, som blev vist ude  
i MCH også var vild. Men det var på en helt anden måde. Her  
handlede det om at få en masse mennesker til at spille sammen og få 
scenografien, der var udarbejdet af Cronhammer, færdig på det rette 
tidspunkt. 

Og trods Dokumentaristens storladenhed og spektakulære udtryk  
er det helt andre forestillinger, som Thomas er mest stolt af. Den  

ene er “Barnemordet i Herning”, som bygger på en samling skillings-
viser fra lokalområdet.
”Det var en vanvittig speciel scenografi. Vi byggede et tag ud over hele 
scenografien. En stor firkantet kasse beklædt med hvide klinker og et 
loft, som dækkede for alle lamperne. Lyset kunne trænge gennem 
nogle lyskasser, og det skabte et særligt udtryk”, erindrer Thomas 
Ravnsgård og forklarer om det klinisk, kolde udtryk, som var med til 
at understøtte forestillingens tematik. Det er netop det, scenografien 
skal: Fortsætte den historie, som skuespillerne formidler med deres 
spil og replikker. 

I foråret 2015 havde stykket Blåmejser premiere. Og scenografien 
til denne humoristiske forestilling vakte opsigt. Thomas indrømmer 
også gerne, at han er stolt over det arbejde, han og kollegerne lagde 
for dagen. 
100 birketræer blev rejst inde i teatersalen, og sammen med den rette 
lyssætning og lydkulisse skabte Thomas som scenograf en forårsgrøn 
skov, som kaldte på et wauw fra dem, der trådte ind i salen. 
”Publikums reaktion viste, vi havde gjort det rigtige”, konstaterer 
Thomas Ravnsgård. I 2016 skal han blandt andet udarbejde sceno-
grafi til børneforestillingen Spørge Jørgen og komedien Anonyme 
sexister. Begge er forestillinger, der også skal på turne, og det stiller 
ekstra krav til ham som scenograf.
Her er det vigtigt at have for øje, at scenografien skal kunne tilpasses 
forskellige sale og scener. For børneteatret gælder det også, at det 
skal være en scenografi, som skuespillerne selv kan pille ned og sætte 
op, når de er rundt på biblioteker, skoler og daginstitutioner. 

Scenografen Thomas Ravnsgård

” 



Tro på mig
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Året er 2008. Det er december, og på over-
fladen ånder alt fred og idyl. Hjemme i Dan-
mark har De Sorte Spejdere spillet for sidste 
gang, IT Factory er netop gået konkurs og 
Barack Obama har vundet amerikanernes 
hjerter med slagord som “Change We Can 
Believe In”. 

Finanskrisen har, uden vi er fuldstændigt 
bevidste om det, sat sit præg på daglig dagen. 
Job forsvinder, troen på fremtiden ændrer 
sig, og vi støder på nedgang mere end optur. 
Vi er mange, der går rundt og hvisker …  
Tro på mig!

Johanne – eller Jo som hun kaldes blandt venner – har 
netop mistet sit job på caféen, da hun i december 2008 
rejser til New York for at holde jul sammen med sin far 
Frederik. Hun dukker op uanmeldt for at overraske sin 
far. Han er flygtet over Atlanten efter skilsmissen fra 
Johannes mor. Han bor alene, og har ikke haft meget 
kontakt med sin datter. Han vil for alt i verden ikke vise 
hende, hvordan han har det. 

Netop ankommet til New York møder Johanne den 
19-årige amerikaner Sam – europæisk besindighed 
ramler sammen med amerikansk storsind. Den unge 
fyr er en hvirvelvind af positiv tro på, at drømme går i 
opfyldelse og en svimlende romantisk kærlighedsaffæ-
re tager sin begyndelse. Hvad, Jo ikke ved, er, at Sam er 
ansat til at hjælpe hendes far, som er ramt af demens. 
En sygdom, han gør alt for at skjule og flygte fra. Der 
er lagt op til et intenst og højspændt drama mellem de 
tre personer. Tro på mig handler om vi menneskers be-
hov for at udnytte vores potentiale og fornemme, at vi 
er noget værd. Hvad er det, der sker, når vi ikke føler, 
vi hører til nogen steder og ikke har mulighed for at 
forløse vores talent? 

Forestillingen rummer forskellige lag i historien. Noget 
taler tydeligt til unge mennesker, som står og skal vælge 
deres vej ud i livet - andet taler til pårørende til alvorligt 
syge demente, mens et tredje lag taler til familien på 
tværs af generationer. 



Han lægger stemme til et hav af tegneseriefigurer og speaker rekla-
mefilm i et væk. Som skuespiller har Peter Zhelder fundet en niche, 
der har holdt ham beskæftiget siden han blev færdiguddannet fra 
Statens Teaterskole i 1987. Men for en stund har 57-årige Peter Zhel-
der lagt stemmearbejdet til side for at koncentrere sig om rollen som 
Frederik i forestillingen Tro på mig. 

Vi har mødt Peter til en snak om, hvordan han arbejder med stem-
me-universet - og hvordan han som skuespiller skal have nogle helt 
andre værktøjer i brug, når det er kroppen, fysikken og stemmen i 
samspil, der skaber en figur på scenen. 

”Når jeg indtaler til tegnefilm, skal det have en tand for meget. Det 
er helt absurd og overspillet. Det ville aldrig gå på Radioteatret, hvor 
jeg har lavet mere end 100 produktioner”, forklarer Peter Zhelder, 
der taler med samme hurtighed som Thorkild Thyrring kørte bil og 
scorede damer i sin storhedstid. 

På den lange liste over tegneseriefigurer og live action-personer han 
har lagt stemme til siden 1991, er der en, der skiller sig ud. 

”Blækvard Tentakel fra SvampeBob Firkant er min yndlings,” konsta-
terer Peter Zhelder og er straks videre til at tale om hushovmesteren 
Ramello i Violetta og Avengers-figurer. En verden langt, langt væk 
fra teatrets intime scene med pubikum helt tæt på. Her er ingen “re-
play”-knap og second take. Teater er lige nu og her - det er live, og 
det kan ikke gøres om. 

”Teater er meget forskelligt alt efter hvilken sal, man er i, og hvilken 
stil teatret har”, konstaterer skuespilleren, som kom i gang med stem-
me-arbejdet, efter han hørte Ann Hjort fortælle om det i frisørsalo-
nen på Folketeatret. Det gav en reference til Peter Zhelder, som ikke 
har set sig tilbage, siden han gik i gang med dubbing-arbejdet, som 
det ret beset hedder. 

Når Peter står på scenen som faderen Frederik i forestilligen Tro på 
mig, er det samspillet mellem stemme, fysisk, mimik og kropssprog, 
der sammen med replikkerne skaber figuren. 

”Jeg er jo lidt rusten i forhold til at stå på scenen, men jeg glæder 
mig utrolig meget. For jeg savner virkelig det med at være en del af 
et hold. At have kollegaer og arbejde sammen om noget. Jeg savner 
savsmuldet. Så jeg glæder mig, men jeg er også lidt nervøs”, siger Peter 
Zhelder, som sidst stod på scenen i forestillingen Min fede veninde.

Peter Zhelders rolle på Team Teatret giver ham også et gensyn med 
Mikael Helmuth, som han har kendt siden 1978, hvor de spillede 
grønlændere i en forestilling på Folketeatret. Siden har de med Pe-
ters egne ord spist mange pølser og drukket mindst lige så mange 
bajere sammen. Netop den samhørighed og de fælles oplevelser er 
noget af det, som Peter Zhelder mener, er teatrets berettigelse. Og 
han har da en klar opfordring til alle os, som hænger for meget med 
næsen i vores smartphone.
”Teater er at opleve noget sammen. At grine og græde af det samme 
på samme tid i stedet for bare at sende en snap af sig selv, mens man 
står alene i en butik i noget nyt tøj”.

Tro på mig har premiere 21. januar og spiller til og med 12. februar 2016.

Skuespilleren Peter Zhelder

Den private Peter
Bor på Frederiksberg i Køben-
havn og har tre børn på 19, 
15 og 5 år med tre forskellige 
kvinder. Han har et sommer-
hus i Frankrig - købt for de 
penge, han har sparet på at 
stoppe med at ryge. Har aldrig 
været arbejdsløs. Holder sig i 
gang med cykling og løb. 
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Anders Cornelius Zoffmann
35-årige Anders Cornelius Zoffmann er de næste to år fastansat som skuespiller på 
Team Teatret. Han er uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater i 2011. 

Kom tættere på 

Hvad er dit særlige bidrag til Team Teatrets ensemble? 
Ud over min fynske charme og dialekt håber jeg, at mit bidrag kommer til  
udtryk i form af en stor energi og gå-på-mod. Jeg håber, min humor og alvor får  
lov til at blive set i de stykker, jeg er en del af. Og så er jeg, hvis jeg selv skal  
sige det, en rigtig god holdspiller, som gerne vil se, at vi sammen kommer  
i mål med vores projekter. 

Hvor kan folk i Herning møde dig,  
når du ikke er på job?
På Gågaden eller i den lokale Netto eller Rema1000, hvor jeg  
tænker store tanker over hverdagens indkøb.

Hvad er den værste oplevelse,  
du har haft som skuespiller?
Den udspillede sig i forestillingen Nøddebo Præstegård  
på Odense Teater,  hvor jeg havde rollen som Nikolaj.  
Vi spillede en scene, hvor jeg skulle komme ind med hanen,  
som jeg ville gemme for at forskrække en af mine brødre.  
For at gøre hanen mere levende, havde man sat ekstra  
fjer på, som skulle flyve af i farten. En af disse fjer fløj uheldigvis  
ned i halsen på mig, og det medførte, at jeg stod og kæmpede  
med at få luft, prøvede at hoste den op og på samme tid sige  
mine replikker, som om det var helt normalt det her …  
Vi droppede heldigvis de ekstra fjer. 



Er dans for alle?
Den 50-årige familiefar Ármann Einarsson er musiklærer og bor i 
det nordlige Island. I 2013 afslørede han over for sin svigerdatter, 
koreografen Brogan Davison, at han altid havde haft en drøm om 
at stå på scenen og danse moderne dans. Sammen udviklede de to 
nu forestillingen Dance for me - en prisvindende, varme og humo-
ristiske danseforestilling, der stiller spørgsmålet: Er dans for alle?

Få svaret når Dance for me spiller 8. marts 2016

Folketeatrets forestilling Varmestuen er populær i Herning 
og omegn. Derfor har vi sammen med Herning Teater købt 
en ekstra forestilling. Det betyder, at Folketeatret spiller tre 
dage på Team Teatret. 
Varmestuen er historien om havnens værtshus, hvor de 
gamle sømænd fortsætter med at komme også selvom den 
sidste kutter har forladt havnen.  Sammen med skæve eksi-
stenser og stamgæster møder de hver morgen op på Varme-
stuen. Trygt bænket i de brune møbler og med jukeboksens 
genkendelige musik i baggrunden, åbner de den første kol-
de bajer med sidevogn. Et trygt holdepunkt i en forander-
lig verden.
Varmestuen spiller 15.-16.-17. marts 2016

VarmestuenEKSTRA FORESTILLING

Foto: L
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Hvornår er det for sent  
at få en god barndom?
Slemmer Dreng er en højaktuel og barsk forestilling om mis-
brug af børn. En tematik vi som samfund ikke bare kan lukke 
øjnene for. Det er vedkommende og vigtigt. Med historierne 
om Natascha Kampusch, Ariel Castro, Babyfabrikken i Nigeria 
og Tønder-sagen i baghovedet, undersøger vi hvad der sker, 
hvis et isoleret menneske bryder ud i verden efter mange års 
misbrug, psykisk og fysisk terror. Er det virkelig muligt at få en 
god barndom?
Fiktion og virkelighed går hånd i hånd og vil udfordre den 
gængse holdning til dette smertelige emne. Bandet Die Kraft-
pistole formidler historien med et scenisk og musikalsk ud-
tryk, som har noget på hjertet. 

Oplev Slemmer dreng 4. marts 2016

Slemmer dreng



Tankevækkende teaterleg 
uden forberedelse
Forestil dig at være 29 år gammel uden mulighed for at forlade dit 
hjemland. Iranske Nassim Soleimanpour fortolker en hel generati-
ons frustrationer i en vild, intens og original forestilling. Han har 
sendt sit manuskript ud i verden, hvor det modtages på alverdens 
scener. Nassim  kræver, at det fremføres af en ny skuespiller, hver 
gang det opføres. Og denne er fuldstændig uforberedt på manu-
skriptets indhold – skuespilleren modtager det først på scenen for-
an publikum.
Siden premieren i New York 2011 er forestillingen oversat til  
femten sprog. Den er spillet af kendte stjerner som Stephen Rea, 
Sinead Cusack, Guy Masterson og ikke mindst filmmageren Ken 
Loach. I Danmark er Rød kanin - hvid kanin sat på scenen med 
blandt andre Carsten Bjørnlund, Pelle Koppel, Lars Mikkelsen, 
Pilou Asbæk og Ellen Hillingsø. Du kan opleve dette helt særlige 
koncept på Team Teatret, når en af husets ensemble-spiller Anders 
Cornelius Zoffmann tager udfordringen op. 

Rød kanin - hvid kanin 2. marts kl. 19.30.

Oplev Simpson Solo
Du kan opleve den særlige simpsonske lyd live, når Mikael 
Simpson pakker mikrofonen sammen og drager på sin første 
solo-turne nogensinde. Simpson Solo - men dog i selskab med  
gør stop og pakker mikrofonen ud på Team Teatret søndag 13. 
marts. Live er Mikael Simpson en habil entertainer, der giver 
det musikalske blåsyn fra pladerne et skud udadvendthed, som 
giver publikum en helt speciel oplevelse. Mikael Simpson har 
altid gået egne, musikalske vegne, og det er ikke uden grund, 
at Berlingske har udnævnt ham til at have en særlig ånd med 
en særlig sound. Du kan opleve den specielle Simpson-sound, 
når vi for anden gang denne sæson åbner teatersalen for en 
musikalsk oplevelse. 

Simpson Solo 13. marts kl. 19.30.

Kan man gøre grin med sexister?
Internettet og sociale medier i særdeleshed har åbnet op for en helt 
ny måde at kommunikere på. Der er ikke langt fra modbydelige og 
vrede tanker til en lang svada sendt ud i æteren.
Sexismen lever i bedste velgående i det virtuelle rum, hvor det er 
både nemt at give afløb for sine holdninger uden at lægge navn til 
galden. Anonymt flyver sexistiske bemærkninger gennem luften og 
rammer spidende hos modtageren.
Anonyme sexister er en moderne grotesk-satirisk komedie, der tager 
sit afsæt i en samtalegruppe for netop nogle af dem, der står bag 
de sexistiske angreb. På scenen er for første gang sammen Mikael 

Helmuth og sønnen Kristoffer Helmuth. De har selskab af Sofie An-
cher Vea og Anders Cornelius Zoffmann. Sammen skal de fire skue-
spillere indfange debatkulturens groteske verden, hvor der er langt 
fra dét afsenderen tror, hans ender afsted til dét, modtageren opfat-
ter i den anden ende. 
Foreningen Anonyme sexister er for de, der selv har søgt hjælp og de, 
der er blevet dømt til behandling. I og omkring gruppen udspiller 
sig en række groteske situationer, som sætter debattonen og verbale, 
sexistiske overgreb ind i en humoristisk kontekst.

Anonyme sexister spiller tirsdag-fredag fra 6. maj- 27. maj kl. 19.30
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25-årige Simone Isabel Nørgaard skriver manuskriptet til Anonyme sexister. En 
forestilling Team Teatret fik en ide til på baggrund af en række tv-udsendelser 
- Ti stille kvinde - om den syge debatkultur online. Opdraget har været klart: 
Forestillingen skal behandle et aktuelt samfundsemne men på en humoristisk 
facon. Men hvordan arbejder man som dramatiker med et så voldsomt og om-
siggribende fænomen som online debatkultur?

”Jeg begyndte med at se en række dokumentarudsendelser. Både de danske 
Ti stille kvinde og en række udenlandske programmer. Og hurtigt kunne jeg 
se, at der både er en historie i online debatkultur helt overordnet, men der 
var også en vinkel alene på måden, de to køn tiltaler hinanden online. Og 
sammen med Team Teatret valgte jeg at fokusere på den hverdagssexisme, som 
optræder mere eller mindre udtalt på nettet”, fortæller Simone. Som tragten 
der sorterer det væsentlige fra og smider det overflødige væk, filtrerer hun alle 
de informationer, hun indsamler. Tweets, artikler, debatindlæg, tv-programmer, 
radioindslag og blogindlæg bliver vurderet og holdt op imod hinanden. 

Simone Isabel Nørgaard er uddannet fra Dramatikeruddannelsen ved Aarhus 
Teater som en ud af seks nye dramatikere i 2013. Med et optag på blot seks ele-
ver hvert tredje år er hun i en relativ ung alder medlem af klubben for danske 
dramatikere. 

At Simone skulle gennem et scenekunstnerisk nåleøje, har hun været mere 
eller mindre bevidst om, allerede fra hun som barn spillede teater. Men at hun 
skulle være “sådan en der skriver manuskripter” lå ikke lige for.

”Jeg troede i mange år, jeg skulle være skuespiller. Helt klassisk”, siger hun med 
et smil. Vi har sat hende stævne på hendes hjemmebane på Nørrebro. Det er 
her, hun har skrevet manuskripter til forestillinger som Mit mørke, Portrætter, 
Branden og nu Anonyme sexister. Emner, der er så forskellige, at det kan være 
svært at forestille sig, at man som dramatiker kan holde lige meget af det hele. 
Men det kan Simone.
”Det er klart, at der er emner, jeg bedre kan lide end andre. Men på dramatiker-
uddannelsen blev jeg hele tiden trænet i at kunne skrive om forskellige ting 
på forskellige måder. Jeg bryder mig ikke om, at jeg som dramatiker kun skal 
kunne have en stemme. Jeg kan skrive om alt, som jeg kan se mig selv i, og der 
er ikke noget, jeg kan forestille mig, jeg ikke kan skrive om.” 

Arbejdet med Anonyme sexister er udfordret af, at Simone Isabel Nørgaard 
skal skrive en forestilling, som er humoristisk og blot har fire skuespillere in-
volveret. Det har betydet, at Simone har arbejdet med at finde det groteske 
frem i de situationer, der udspiller sig på nettet. Når afsenderen af et sexistisk 
og meget voldsomt budskab bliver konfronteret med sine ord og trækker på 
smilebåndet, fordi vedkommende faktisk slet ikke mente det på den måde. Der 
er ingen sammenhæng mellem afsender, budskab og modtagerens opfattelse af 
det, der er skrevet og sendt ud i den virtuelle verden, hvor det som en hammer 
har ramt et menneske i den anden ende.  
”Men der er så mange stemmer online, og med kun fire spillere på scenen 
er jeg nødt til at skære det ned, så vi på bare fire personer får fremhævet de 
 forskelligheder, der præger debatten online”, forklarer Simone Nørgaard, 
som ser og hører skuespillerne for sig, når hun skriver. At kunne forestille sig  
stemmer, krop og ansigt på personerne, gør det nemmere at ramme en tone, 
som matcher forestillingen, forklarer hun. 

Anonyme sexister spiller i maj 2016 i Herning og spiller efterfølgende tre dage i Køben-
havn på Teatret Sorte Hest under CPH Stage. 

Dramatikeren Simone Isabel Nørgaard

Foto: Hein Photography (Anders Heinrichsen)
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Hvorfor dit og hvorfor dat?
Spørge Jørgen er Team Teatrets nye satsning til de 3-8 årige. Med musik og 
teater tager forestillingen udgangspunkt i den velkendte historie om Jørgen, 
som spørger og spørger … 

“Nu skal jeg fortælle dig om Jørgen!
Jørgen var en temmelig artig dreng
men han plaged’ alle med sin spørgen
fra han vågned’ til han gik i seng” 

Nysgerrighed og børn hænger sammen som  
Hans og Grethe og som hånd i handske. 

Vi mennesker har en medfødt trang til at undersøge ting, som 
samtidig betyder, at vi lærer, udvider vores horisonter og bliver 
klogere på os selv, andre og verden som sådan.
Hos børnene udløser nysgerrigheden en næsten endeløs  
række af spørgsmål om stort og småt. Spørgsmål det er nemt  
at svare på, og spørgsmål, der selv for meget kloge voksne,  
er ganske komplicerede. Spørgsmål, hvor forestillingerne  
om svarmulighederne er det sjoveste og spørgsmål,  
hvor selve svaret er et spørgsmål i sig selv.
  

“hvorfor har en mu ko ingen vinger
hvorfor siger den muh, og ikke vov
hvorfor sidder neglen på min finger,
hvis den sad på næsen var det sjovt
hvorfor sidder øjet ikke i nakken
hvorfor er jeg ikke blevet en kat
hvorfor kan min støvle ikke snakke
hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat”
 
 
Spørge Jørgen er en forestilling for børn mellem 3-8 år og deres 
voksne. Den kredser om de mange finurlige spørgsmål, børn 
kan stille deres forældre, men også om de mindst lige  
så finurlige spørgsmål vi voksne kan stille til vores børn.
En forestilling om nysgerrighed, lysten til at gå på opdagelse  
og om livets store spørgsmål i børnehøjde.  
Det er Team Teatrets to ensemble-skuespillere Anders og  
Sofie, som spiller forestillingen, der også drager på turne  
fra foråret 2016. 



Sansende teater for babyer
Et sansende hvidt univers med bløde materialer, lyd og lys. Bevægelse og interaktiv kommunikation 
– en oplevelse af ro i forunderlig forandring for børn og voksne på én gang. Babyspace er en sansen-
de teater-oplevelse for babyer og deres voksne. Teater for babyer handler om at stimulere sanserne 
– og det er, tør vi godt sige, magisk som mor og far at opleve sin baby henført til teater. 
Til stille musik bevæger danserne sig rundt i universet, og med stor føling for publikum skaber de 
en installation, som leger med babyernes sanser. Det er det, teater kan: Skabe en magisk, sansende 
oplevelse. I respekt for publikum er der kun adgang for 20 til hver forestilling. Til gengæld spiller 
Babyspace tre gange dagligt.
Forestillingen er støttet af Moderne Dans på Turné.

Oplev Babyspace 9. - 11. marts 2016.

Tag med ud på en verdensrejse
Forestillingen Verdensbilleder fører børnene ud på en rejse fra stor-
byens puls med metroer, der får skinnerne til at synge, til kridhvide 
saltørkener, der får alt til at tørre ind.
Fra frøer der kvækker, og gekkoer der gnækker til nordlys og slæder, 
der trækkes af hunde med snefnug på tungen…
De yngste teatergængere bliver her ført på en rejse gennem forskel-
lige stemningsbilleder, atmosfærer og landskaber, som samles til et 
farverigt ’landkort’, der giver et lille glimt af alt det fantastiske, der 
findes i verden omkring os. 
Forestillingen er for børn mellem 0-6 år. 

Oplev Verdensbilleder 20. februar 2016.

Sådan fejrer Victoria sin fødselsdag
Åh det er bare så spændende at have fødselsdag.
Gaver, lys og sang venter, når dagen oprinder. Ens helt egen dag. Forvent-
ningens glæde bruser i kroppen, og fødselaren kan slet ikke sove for al den 
spænding.
Sådan er det for de fleste børn. Og sådan er det også for Victoria, der i 
morgen fylder 100 år. Det er lige her, forestillingen Al tid i verden begyn-
der. Victoria er stået tidligt op for at skrive en liste over alt det, hun vil lave 
til sin fødselsdag.
Listen er blevet meget lang – faktisk er den næsten lige så lang som listen 
over alle dem, der er inviteret med til at fejre fødselsdagen. Forestillingen 
Al tid i verden er en nærværende og visuel multi-medie dukkeforestilling, 
der handler om at bruge livet, om at give, begejstres og forundres og om 
at få det allerbedste ud af hvert øjeblik. Den er tredje del af Meridiano 
Teatrets dukketeater-trilogi om skabelsen, livet og døden.
Trilogiens første to populære og anmelderroste dele ’Genesis’ og ’Anima’ 
har repræsenteret Danmark i Japan, Kina, Taiwan, Hong Kong, England, 
Tyskland, Frankrig, Schweitz, Holland, Portugal, Sverige, Norge og Polen.
Forestillingen er for de 5-11-årige børn og deres voksne.

Oplev Al tid i verden 28. februar 2016.
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