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Oversigt over primære kunstneriske aktiviteter 

De	store	kunstneriske	projekter	i	2017	blev	skabelsen	af	børneforestillingen	Spor	af	Dyr,	
genopsætning	af	forestillingen	Skjult	Nummer	i	København,	samt	realiseringen	af	Waves	Festival	
2017	i	Vordingborg	og	nærliggende	byer.		

To	nye	formater	for	mindre	opsætninger	og	turné	så	dagens	lys;	Human	Specific	Performance	
Intervention	og	Miniaturer.		

Aktiviteterne	er	beskrevet	nærmere	nedenfor.		

Foresti l l ingsaktiviteter 
	
Egenproduktionen	Spor	af	dyr	
	
Året	startede	med	produktionen	af	forestillingen	Spor	af	Dyr,	som	er	en	publikumsinvolverende	
forestilling	for	de	6-11-årige.	Forestillingen	blev	skabt	internt	på	Cantabile	2,	med	Siri	Facchini	Haff	
og	Karolina	Pietrzykowska	som	medvirkende	og	Siri	Facchini	Haff	som	iscenesætter.	Forestillingen	
blev	skabt	gennem	to	måneders	prøver	(som	vanligt	ved	vores	egenproduktioner	foregik	det	med	
mange	åbne	prøver	med	kommunens	skoleklasser	som	prøvepublikum)	og	blev	derefter	opført	
ved	flere	lejligheder	i	Vordingborg,	samt	på	den	årlige	Aprilfestival	og	på	turné	i	København,	
Ringsted	og	Næstved.	Forestillingen	blev	den	første	produktion	i	teatrets	nydannede	B&U	
afdeling.	I	samarbejde	med	Vordingborg	Kommune	fik	alle	skoleafdelinger	i	kommunen	mulighed	
for	at	lade	to	klasser	se	forestillingen.	Det	bliver	til	26	viste	forestillinger	for	skolebørn	i	
Vordingborg	kommune	fordelt	på	årene	2017	og	2018.	Udenfor	kommunen	spillede	forestillingen	i	
alt	10	forestillinger.			
	

																																	 	
																																																						Publikum	går	ind	i	scenografien	og	sidder	på	en	ægte	skovbund	af	barkflis	i	Spor	af	dyr	

	
	
	



	 4	

	
Med	produktion	af	Spor	af	Dyr	påbegyndtes	en	research	på,	hvordan	den	arbejdsmetode	vi	har	
arbejdet	med	indenfor	Human	Specific	de	sidste	10	år,	bedst	kommer	i	spil	i	arbejdet	med	børn	
som	publikum:	Hvordan	møder	vi	børnene	hvor	de	er?	Hvordan	skaber	vi	et	rum	med	dem,	hvor	
de	kan	indleve	sig	og	opleve	i	størst	mulig	grad?	I	modsætning	til	vores	egenproducerede	
voksenforestillinger,	hvor	der	ikke	er	roller	og	fiktion,	fandt	vi	det	i	Spor	af	Dyr	nødvendigt	at	
anvende	et	fiktivt	lag.	Dette,	da	vi	vurderer	at	børn	har	en	sådan	indlevelsesevne	at	fiktionen	-		
eller	eventyret	-	kun	bidrager	til	deres	indlevelse	og	ikke	skaber	en	distance	mellem	publikum	og	
performere.	I	Spor	af	Dyr	oplever	vi	at	børnene	i	meget	høj	grad	formår	at	leve	sig	fuldt	ind	i	rollen	
som	Skovalferne.	

Egenproduktionen	Waves	Festival	2017	
I	august	2017	blev	den	14.	Udgave	af	Waves	Festival	produceret	i	Vordingborg.	Waves	bød,	som	i	
tidligere	år,	på	internationale	forestillinger	af	høj	kunstnerisk	kvalitet,	både	indendørs	og	ude	i	
byrummet.	Waves	indeholdt	derudover	også	skoleundervisningsprogram	Skvulp!,	konferencer,	
netværksmøder	og	seminarer	under	titlen	Waves	Xtra,	samt	et	verdensmusikprogram	på	
festivalens	natcafé	på	Stars.		
I	tal	optrådte	20	internationale	teater-	og	musikgrupper	på	festivalen	med	i	alt	58	forestillinger	
fordelt	på	et	udendørs-	indendørs	og	musikprogram.	Antallet	af	frivillige	var	rekordhøjt	da	det	blev	
øget	fra	87	i	2015	til	126	i	2017.	I	pressen	blev	Waves	Festival	omtalt	i	alt	ca.	85	gange.		
	

												 											 	
																					Gåsetårnets	gamle	borgport	blev	genopbygget	i	pap																														Slutforestillingen	var	et	festfyrværkeri	af	svævende	mennesker		
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Med	denne	udgave	af	Waves	Festival	kunne	man	virkelig	se	at	både	selve	festivalen	og	alle	de	
tilknyttede	aktiviteter	blomstrer,	og	er	ved	at	være	godt	kendte	af	de	lokale,	de	tilrejsende	og	i	det	
danske	teatermiljø.		
Vores	egenproducerede	forestilling	Skjult	Nummer	spillede	under	Waves	Festival	6	gange	og	blev	
Fuldstændig	udsolgt.		
	
Det	faldende	antal	publikum	(16.256)	afspejler	festivalens	væsentligt	beskårede	budget	i	2017,	
hvilket	betød	at	festivalprogrammet	blev	beskåret	med	1,5	dage,	at	familiedagene	i	Vordingborg	
og	Stege	blev	sparet	væk	og	at	der	var	9	færre	forestillinger	i	det	samlede	indendørs-	og	
udendørsprogram	end	der	var	i	2015.	
	
Skvulp!	Fortjener	her	lidt	ekstra	plads,	da	vi	oplever,	at	projektet	er	en	rigtig	solstrålehistorie,	hvor	
omkring	4500	børn	og	unge	får	glæde	af	festivalens	topprofessionelle	kunstnere.	Projektet	sørger	
nemlig	for	at	de	store	bølger	af	international	scenekunst	skvulper	ud	på	skolerne	i	hele	regionen	
med	workshops,	skoleforestillinger	og	besøgsprogrammer	på	festivalen.	

At	Skvulp!	dette	år	var	del	af	projektet	Verdensklasser	betød	en	stor	udvidelse	lokalt		og	18	
workshops,	9	skoleforestillinger	og	6	besøgsprogrammer	fandt	sted	i	Vordingborg	Kommune.			

For	en	mere	dybdegående	gennemgang	af	sæsonens	festival,	kan	man	downloade	og	læse	Waves	
Festival	2017-rapporten	på	https://www.wavesfestival.dk/om-waves/tidligere-festivaler/	
	
	
Genopsætning	Skjult	Nummer	i	København	
	
I	juni	2017	genopsatte	vi	forestillingen	Skjult	Nummer	i	samarbejde	med	det	Københavnske	teater	
Teatergrad,	og	forestillingen	blev	opført	på	den	store	CPH	STAGE	festival.	Dagbladet	Politiken	
udnævnte	forestillingen	til	at	være	en	af	de	fire	highlights	for	festivalen,	ud	af	hundredevis	af	
forestillinger.	Under	CPH	stage	spillede	skjult	Nummer	11	forestillinger	der	blev	næsten	udsolgte.		
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Det	er	for	denne	forestilling	at	teatret	vinder	Årets	Reumert	for	Bedste	Performance	2018.		
		

Human	Specific	Performance	Intervention	
	
I	samarbejde	med	Teatro	Actores	Alidos	på	Sardinien	i	Italien,	skabte	Cantabile	2	et	helt	nyt	format	
for	en	mindre	co-produktion.	Forestillingen	”Eros	og	Thanatos”	blev	skabt	over	10	intense	dage	i	
oktober	og	mundede	ud	i	en	forestilling	af	normal	længde	på	ca.	en	time.	Ved	at	arbejde	med	
lokale	udvalgte	spillere	og	ved	at	arbejde	meget	steds	specifikt	–	i	dette	tilfælde	på	et	smukt	
gammelt	kloster	–	kunne	omkostningerne	holde	nede.	Formatet	er	meget	velfungerende;	lokale	
spillere	får	intensiv	træning	i	Human	Specific	arbejdet,	det	lokale	teatermiljø	og	publikum	
introduceres	for	Human	Specific,	og	forestillingen	høstede	meget	fine	anmeldelser	af	den	
sardinske	presse.			

Miniatures	

Miniatures	er	en	ide	som	blev	født	i	2016,	og	som	blev	afprøvet	som	turné	koncept	i	2017.	
Miniatures	er	udvalgte	scener	(mellem	15	og	40	minutter)	fra	tidligere	producerede	forestillinger,	
som	kan	fungere	som	et	kort	værk	i	sig	selv.	Med	disse	er	det	er	muligt	at	præsentere	en	lille	
forestilling	i	en	helt	anden	prisklasse	end	hele	forestillinger	og	kan	give	os	mulighed	for	at	
præsentere	vores	arbejde	også	i	sammenhænge,	der	ikke	kan	bære	en	hel	forestilling.	I	2017	blev	
vi	inviteret	til	at	præsentere	Miniatures	i	både	Sverige	og	Polen.	I	Sverige	var	vi	del	af	MONO	one-
to-one	performance	og	spillede	på	Lunds	Konsthall.	I	Polen	var	vi	del	af	den	store	
multidisciplinære	festival	Narracje	(fortællinger)	i	Gdansk.		

Dette	format	har	vist	sig	at	være	forholdsvist	let	at	få	rundt.	Scenerne	fungerer	godt	som	
enkeltstående	værker,	og	publikum	møder	dem	som	en	fuld	forestilling	og	er	generelt	meget	
grebet	af	oplevelserne.	Det	er	en	rigtig	god	måde	at	finde	vej	ind	i	nye	lande	og	nye	spillesteder	
eller	festivaler,	samt	at	møde	et	publikum	der	tør	binde	an	med	det,	fordi	varigheden	er	kortere	
end	en	lang	forestilling.	Eneste	bagdel	er	at	være	opmærksom	på	prioriteringen	af	vores	
tidsresurser,	så	der	også	afsættes	tid	og	kræfter	til	at	få	de	store	opsætninger	ud	at	rejse.		

Andre kunstneriske aktiviteter 

Selvfølgelig	indeholdt	sæsonen	også	en	del	forberedelse	af	kommende	kunstneriske	aktiviteter.	I	
november	og	december	afholdtes	en	række	sessions	med	forberedende	research	i	forbindelse	
med	den	nye	egenproduktion	hvis	prøver	startede	januar	2018.	Fastsættelse	af	det	kunstneriske	
hold,	samt	møder	med	dem	var	også	en	del	af	forberedelserne.		

Nullo	Facchini	blev	inviteret	til	at	forestå	afslutningsceremonien	på	en	konference	for	interaktiv	
scenekunst	ved	Nordic	Performance	Art	i	Odense	i	september.	 

I	2017	deltog	vi	på	Kulturnatten	i	Vordingborg	med	en	stand	på	STARS	med	info	om	og	billetsalg	til	
Waves.	Det	var	godt	at	tale	med	de	mange	interesserede	der	kom	forbi,	og	der	bliver	også	solgt	
fint	med	partout	kort	den	aften.		
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Som	en	af	initiativtagerne	bag	Sammenslutningen	af	Scenekunst	Festivaler	i	Danmark,	afholdt	
Cantabile	2	i	samarbejde	med	resten	af	initiativ	gruppen	et	seminar	for	danske	festival	ledere	på	
Lungholm	Slot	med	støtte	af	midler	fra	Kvalitets	Udviklings	Puljen	(Statens	Kunstfond)	

Undervisnings og workshop-aktiviteter 

Verdensklasser	

Cantabile	2	havde	i	2017	også	et	stærkt	udvidet	undervisningsprogram.	B&U	afdeling	holdt	anden	
årgang	af	projektet	Verdensklasser,	med	ugelange	forløb	med	flere	skoleklasser	i	kommunen.		

Verdensklasser	er	et	undervisnings-	og	udviklingsprojekt	af	Cantabile	2	og	Vordingborg	Kommune.	
Projektet	undersøger,	hvordan	scenekunst	kan	understøtte	de	konkrete	læringsmål	i	den	moderne	
folkeskole.	Det	handler	bl.a.	om,	at	eleverne	styrkes	indenfor	bevægelse,	fornemmelse	for	musik	
og	for	rum.	Og	at	de	har	viden	om	stemmens	og	kroppens	virkemidler,	at	de	kan	samarbejde	og	
lytte	aktivt	til	hinanden	og	bidrage	med	egne	ideer.	

Verdensklasser	inkluderede	i	2017	Skvulp!	under	Waves	Festivalen		hvilket	betød	at	Vordingborg	
Kommune	fik	langt	flere	workshops,	skoleforestillinger	og	besøgsprogrammer	end	foregående	
festival.		

Verdensklasser	er	fremhævet	i	et	nationalt	inspirationskatalog	der	bl.a.	har	kommunerne	som	
målgruppe	–	hvor	projektet	er	udvalgt	blandt	mange	andre	som	et	best	practice	eksempel	på	Åben	
Skole	arbejdet.		

Verdensklasser	har	fået	500.000	DKK.	over	3	år	(2016-2018)	fra	Undervisningsministeriet	samt	
Kulturministeriet	og	er	desuden	støttet	af	Vordingborg	Kommune,	som	er	den	formelle	
projektleder	på	projektet.		

																																																																
5	kl.	fra	Marienberg	Skole	lavede	gyserforestilling	med	Siri	Facchini	Haff	under	Verdensklasser	
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International	workshop	

I	2017	lanceredes	et	nyt	undervisningsforløb;	den	internationale	workshop	”Transformative	
Encounters”.	Vi	holdt	en	stor	intensiv	10	dages	workshop	i	Vordingborg,	som	samlede	
professionelle	skuespillere	fra	flere	europæiske	lande,	interesserede	i	at	lære	mere	om	Human	
Specific	Performance.	Deltagerne	var	meget	begejstrede	og	det	er	besluttet	at	workshoppen	bliver	
tilbagvendende	i	teatrets	årshjul.	Workshoppen	er	også	en	rigtig	god	måde	at	møde	nye	spillere	
som	derved	får	en	grundtræning	i	Human	Specific	og	potentielt	derefter	kan	indgå	i	fremtidige	
performer	teams.	

																																															 	
																																																											Den	internationale	workshop	afsluttes	med	diplom	overrækkelse	

	

Masterclasses	

Nullo	Facchini	underviste	to	masterclasses	i	Italien	hos	Teatro	Actores	Alidos	på	Sardinien	og	hos	
Teatro	Tascabile	i	Bergamo	i	efteråret.	Masterclasses	er	en	god	måde	at	hverve	deltagere	til	den	
internationale	workshops,	samt	at	møde	nye	spillere.		

Aftenskoleundervisning	
	
I	samarbejde	med	LOF	oprettede	vi	et	basishold	i	teatergrundtræning.	Holdet	mødtes	hver	tirsdag	
aften	i	hele	forårssæsonen	og	var	en	succes	for	dem	der	deltog.	Erfaringen	herfra	var	at	vi	skal	
være	gode	til	at	annoncere	omkring	lignende	kurser	for	at	få	nok	tilslutning	i	forhold	til	de	resurser	
vi	lægger	i	det.		
	
Diverse	undervisning	
	
Teatret	har	også	i	denne	sæson	undervist	på	Maribo	gymnasium,	deres	dramaklasse.		
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In Touch – Creative Europe ansøgning, svar og videre proces 
	
I	maj	2017	fik	vi	svar	på	vores	bearbejdede	ansøgning	til	Creative	Europe	i	forbindelse	med	
udvikling	af	In	Touch	netværket	og	udbredelse	af	Human	Specific	Performance	og	
deltagerinvolverende	scenekunst	i	Europa.	Også	denne	gang	fik	vi	desværre	et	afslag,	selvom	
scoren	var	ret	god.	Teatret	har	lagt	mange	resurser	i	projektet	og	i	at	indsende	ansøgning	to	år	i	
træk	som	leadpartner	for	et	large	scale	cooperation	project.	Det	har	selvøflgelig	trukket	resurser	
fra	andre	områder,	ikke	mindst	anden	fundraising.	Processen	har	dog	opkvalificeret	teatret	
gevaldigt	i	forhold	til	EU	fundraising,	og	det	virker	nu	meget	overskueligt	at	ansøge	om	et	small	
scale	cooperation	projekt.	Vi	prioriterer	dog	nu	anderledes	for	en	periode	og	afventer	den	rette	
mulighed.		

Dialog med eksterne partnere 
	
Kulturstyrke	–	teatret	er	blevet	del	af	Vordingborg	Kommunes	projekt	Kulturstyrke,	som	
rehabiliterer	stress-	og	angstramte.	Deltagerne	på	forløbet	besøger	teatret	en	gang	i	kvartalet	og	
oplever	smagsprøver	fra	forskellige	forestillinger	og	introduceres	til	teatrets	forskellige	tilbud.	
Med	et	kulturstyrke	kort	får	deltagerne	bl.a.	reduceret	billetpris	til	teatrets	forestillinger.		
	
IETM	–	i	2017	blev	Cantabile	2	atter	medlem	af	netværket	IETM	med	det	sigte	at	skabe	nye	
forbindelser	til	udlandet,	som	kan	blive	til	frugtbare	samarbejder,	både	i	forhold	til	at	co-
producere	forestilinger	i	udlandet	og	i	forhold	til	at	rekruttere	egnede	performere	til	vores	egne	
forestillinger.	I	efteråret	var	teatret	derfor	repræsenteret	ved	IETM	i	Bruxelles	og	fik	mødt	en	del	
gode	nye	kontakter.		
	
Vordingborg	Kommunes	Kultur-,	Idræts-	og	Fritidsforvaltning	–	Cantabile	2	har	fortsat	det	tætte	
samarbejde	med	Kommunens	kulturudvalg	og	vi	sætter	stadig	meget	stor	pris	på	samarbejdet.		I	
2017	har	vi	været	meget	glade	for	en	kontinuerlig	og	gavnlig	dialog	med	kommunen	og	vil	
fremadrettet	arbejde	på	og	være	meget	åbne	overfor	en	god	kommunikation	med	det	siddende	
KIF-udvalg.	

Organisatorisk 

Fra	januar	2017	oprettedes	en	børne-	og	unge	afdeling	på	Cantabile	2	under	ledelser	af	Siri	
Facchini	Haff.	På	sigt	er	det	tanken	at	teatrets	tre	store	linjer	–	Human	Specific	performances,	
Waves	Festival	og	børne-	og	unge	aktiviteter	–	skal	profileres	mere	separat,	med	en	selvstændig	
visuel	profil,	dog	alle	med	et	klart	tilhørsforhold	til	Cantabile	2.	Men	i	første	omgang	er	børne-	og	
unge	aktiviteterne	blot	en	del	af	Cantabile	s	aktiviteter.	Formålet	er	at	have	et	kontinuerligt	fokus	
på	børn	og	unge.	Teatret	begynder	hermed	at	producere	børneforestillinger,	hvoraf	Spor	af	dyr	er	
den	første,	og	vil	have	et	væsentligt	fokus	på	undervisningsaktiviteter.	Projekter	som	
Verdensklasser	og	Skvulp!	udgør	derfor	også	en	vigtig	del	af	afdelingen.		



	 10	

Fra	starten	af	januar	påbegyndtes	også	den	nye	egnsteateraftale.	Hermed	indtrådte	en	ny	
økonomisk	situation,	da	teatret	fra	2017	er	beskåret	med	0,5	mio.	kr.	Det	havde	den	allerede	
nævnte	konsekvens,	at	Waves	Festivalen	blev	afkortet	med	1,5	dag.	Det	betød	ydermere,	at	PR-
stillingen	i	2017	var	væsentligt	beskåret:	den	faste	PR-medarbejder	blev	opsagt	og	i	stedet	blev	en	
projektansat	PR-medarbejder	ansat	under	CPH	stage	og	Waves	Festivalen.		

Cantabile	2	overgik	derfor	i	2017	fra	6	til	5	fuldtidsstillinger	(teaterleder,	producent,	administrator,	
fundraiser/performer/underviser	og	en	yderligere	performer/underviser)	mens	stillingen	som	PR	
medarbejder	blev	nedjusteret	til	en	deltidsstilling.	

Denne	ændring	fik	bl.a.	betydning	for	teatrets	muligheder	for	synlighed,	idet	der	i	perioder	var	en	
stærkt	reduceret	PR-kapacitet.	Derfor	bliver	den	organisatoriske	planlægning	af	resurser	for	2018	
prioriteret	og	fulgt	nøje	for	at	prøve	at	sikre	et	stadigt	højt	aktivitetsniveau	og	en	god	synlighed	for		
teatret.		
	
	
I	2017		var	der	ingen	ændringer	i	Cantabile	2’s	bestyrelse,	og	den	så	således	ud:	

• Rasmus	Adrian	(formand),	Kulturleder	
• Mille	Colbjørn	Holst,	journalist	på	Sydsjællands	Tidende	
• Henrik	Holmer,	tidligere	borgmester	i	Vordingborg.	Nu	chefkonsulent	i	Køge	Kommune	
• Lars	Seeberg,	direktør	for	Seeart	
• Siri	Facchini	Haff,	medarbejderrepræsentant	
• Eva	Sommer-Madsen,	(udpeget	af	Kultur-,	Idræts-	og	Fritidsudvalget	i	Vordingborg	

Kommune),	kommunalpolitiker	
• Gitte	Grønfeld	Wille,	Kulturchef	i	Region	Skåne	
• Anders	Clausen,	Bibliotekchef	på	Ringsted	Bibliotek	

Økonomi 
	
Det	er	klart	at	i	en	organisation	på	størrelse	med	Cantabile	2,	mærkes	det	tydeligt	at	økonomien	er	
beskåret	med	0,5	mio.	kr.	Der	ligger	et	større	pres	på	medarbejdernes	resurser.		
Det	var	dog	meget	tilfredsstillende	at	årets	økonomiske	resultat	lå	meget	tæt	på	det	budgetterede	
(med	en	forskel	på	cirka	10.000	kr.)	Det	er	særligt	prisværdigt	fordi	det	var	et	Waves	Festival		
regnskabsår,	år	som	vanligvis	byder	på	et	(overskueligt)	underskud,	grundet	uforudsete	udgifter	
under	festivalen.	Bestyrelsen	havde	hensat	midler	fra	det	foregående	år	til	at	imødegå	festivalens	
udfordringer	og	det	viste	sig	at	være	en	god	ide.		

Perspektiver for fremtiden og forberedelser t i l  2018 
	
Teatrets	kommende	egenproduktioner,	hvor	prøverne	påbegyndes	januar	2018,	skal	skabes	som	
en	turnéproduktion.	Det	er	et	godt	stykke	tid	siden	teatret	har	haft	en	forestilling	der	let	kan	
turnere	rundt	til	teaterforeninger	og	egnsteatre	i	landet.	Teatrets	børneforestilling	turnerer	fint	
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rundt,	og	nu	er	det	ønsket	at	udvide	det	løbende	repertoire,	så	vi	kan	skabe	en	sammenhængende	
turné	rundt	i	landet.		
Temaet	for	forestillingen	bliver	undersøgelse	af	fremtidsscenarier,	inspireret	af	bogen	”Homo	
deus”	af	Yuval	Harari.		

I	2018	skal	teatret	også	første	gang	skabe	en	ny	event	forestilling,	som	det	er	aftalt	i	den	nye	
egnsteateraftale.	Det	bliver	en	større	gadeteaterforestilling,	som	bliver	produceret	og	opført	i	
Præstø,	og	som	inddrager	lokale	som	medvirkende,	frivillige	og	som	inspirationskilder,	ved	at	
bidrage	med	historier	om	og	fra	Præstø.	Forestillingen	sættes	op	med	italienske	Firenza	Guidi	som	
gæsteinstruktør.		

Spor	af	Dyr	skal	igen	præstenteres	på	den	årlige	Aprilfestival,	og	turnere	både	lokalt	og	nationalt	i	
for-	og	efteråret.		

Verdensklasser	udvikles	fortsat	og	vi	begynder	at	arbejde	på	at	forankre	og	sikre	fortsættelsen	af	
projektet	efter	puljemidlernes	ophør	med	udgangen	af	2019.		

Det	vil	også	ligge	som	en	del	af	prioriteten	for	2018	at	skabe	turnevirksomhed	med	den	nye	
forestilling,	samt	Skjult	Nummer	i	2019.		

	
	
	







Uddrag af feedback fra lærere, Spor af Dyr for kommunens skoler 
 
Har snakket sammen med de andre der deltog. Vi synes det var rigtig godt at eleverne blev inddraget i skuespillet.  
Det var en virkelig god synsvinkel i havde på det at være ny/anderledes, vi har refereret flere gange sidenhen til 
stykket.  
Selvom man er anderledes er det vigtigt at der er plads til alle, det er okay at vi er forskellige og har forskellige 
meninger. Så længe vi lytter til hinanden.   
Generelt var det en rigtig god oplevelse både for lærere og elever. Vi vil meget gerne deltage en anden gang.  
 
Når vi har haft trivsel i klassen, hvor vi netop taler meget om at der skal være plads til alle, har eleverne bedre kunne 
forstå det, efter de har set jeres teaterstykke.  
Det var en stor succes for både den enkelte elev og hele klassen.  

- Ann Kristin Zinckernagel, lærer Svend Gønge Skolen 
 

	
Vi havde en spændende og udbytterig dag med forestillingen “Spor af dyr”, som er en spændende og vedkommende 
historie om nye og anderledes fremmede, der dukker op i den ellers så trygge skov. 
Vi blev inddraget i forestillingen og de efterfølgende workshops byggede videre på historien og dens tema, som bl.a. 
også skulle udtrykkes med kroppen. 
Eleverne var engagerede hele vejen og vi fik et godt oplæg til bl.a. at arbejde med temaer som “Flygtninge”, “frygten 
for det fremmede”. 
Alle i 4.G syntes det var en fed og anderledes dag:-) 
 -    - Kristian Wulff, lærer Marienberg Skole 
 
 
Det var vores oplevelse, at eleverne fik en kæmpe sanselig oplevelse, på flere planer. 
Et helt fortryllende univers, hvor de blev stimuleret (lyde, dufte og nysgerrige) og udfordret (klædt ud, delagtiggjort, 
overraskede). 
En meget stor og dejlig oplevelse. 
I forhold til workshop, rigtig gode workshops, udfordrende for nogen, I fangede eleverne på en rigtig god måde, 
eleverne levede sig meget ind i både stykket og workshoppen. 
Vi deltager meget gerne i lignende forestillinger. 
Efterfølgende har vi talt meget om selve stykket og handlingen. Meget relevant, i forhold til at acceptere hinanden og 
hinandens forskelligheder. 
Ligeledes lærte eleverne om, for dem, nye dyr, som vi har udforsket lidt. 

- Heidi Madelung, lærer Gåsetårnskolen, Ørslev afdeling 
 

 
Først var det 0. Klasse og her har vi nogle sårbare børn men også en del der er fylder rigtig meget og i hverdagen 
fungere bedst ved at have tydelige rammer og ved hvad der forventes i de forskellige situationer ... 
Vi kom og havde forberedt os men blev blæst helt omkuld .. 
Hvor var det bare flot , i fangede dem alle og tryllebandt ikke kun børnene men også de voksne i jeres eventyr. 

Senere med workshop var en del af de små allerede så mætte af indtryk at de næsten ikke kunne mere 
og alligevel formåede i at  engagere dem i de forskellige ting så de selv oplevede på kroppen at være noget andet.  
Jeg skal hilse fra de andre klasser på møn afd stege og sige at de mener det samme.  
 
I klasserne har vi evalueret og fuldt op på stykket på forskellige måder.  
Men fælles 0 til 3 Klasse arbejder vi lige nu med skovens dyr og her er stykket igen blevet brugt som en fælles 
oplevelse og vi har opdaget at murmeldyret ikke findes i Danmark men er i landene omkring os �  

- Margit Jensen, lærer indskolingen, Stege afdeling 
	


