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CANTABILE  2’S  KUNSTNERISKE  ARBEJDE  I   2018  –  MAGISKE  MØDER  OG  LOKALE  
MEDVIRKENDE  

Produktionen	  af	  Human	  Specific	  forestillingen	  The	  Time	  Being	  indledte	  årets	  kunstneriske	  arbejde,	  
og	  i	  løbet	  af	  sommeren	  afviklede	  vi	  den	  første	  version	  af	  et	  nyt	  tiltag:	  sommerevent,	  som	  vil	  være	  
en	  del	  af	  programmet	  fremover	  i	  august	  i	  lige	  år,	  hvor	  vi	  ikke	  har	  Waves	  Festival.	  I	  årets	  løb	  blev	  
børneforestillingen	  Spor	  af	  Dyr	  spillet	  forskellige	  steder	  i	  landet	  og	  i	  årets	  sidste	  halvdel	  
påbegyndte	  vores	  afdeling	  for	  børne-‐	  og	  ungeaktiviteter	  en	  ny	  produktion	  for	  børn	  i	  alderen	  10-‐14	  
år.	  	  

ÅRETS  FORESTILLINGER  
	  

The  Time  Being  –  UPLOAD,  UPGRADE,  MERGE  
  
Produktionen	  af	  Human	  Specific	  forestillingen	  The	  Time	  Being,	  gik	  i	  gang	  fra	  årets	  start,	  og	  den	  
blev	  udviklet	  i	  tæt	  samarbejde	  mellem	  Nullo	  Facchini,	  iscenesætter,	  og	  seks	  medvirkende	  
performere.	  Det	  litterære	  værk	  Homo	  Deus	  –	  en	  kort	  historie	  om	  i	  morgen	  af	  den	  israelske	  
historiker	  Yuval	  Noah	  Harari	  var	  blevet	  læst	  gennem	  en	  research	  periode	  med	  spillerne	  i	  efterår	  
2017,	  og	  tjente	  som	  en	  stor	  inspirationskilde	  til	  udformning	  af	  forestillingen,	  der	  sætter	  fokus	  på	  
mulige	  fremtidsscenarier.	  Forestillingen	  blev	  udviklet	  med	  henblik	  på	  at	  kunne	  fungere	  som	  
turnéforestilling.	  
	  
Prøverne	  på	  The	  Time	  Being	  begyndte	  den	  2.	  januar	  og	  første	  gennemspilning	  med	  prøvepublikum	  
fandt	  sted	  fredag	  den	  26.	  januar.	  Der	  var	  i	  alt	  5	  visninger,	  hvor	  der	  var	  mellem	  20-‐30	  deltagende	  til	  
hver	  visning.	  Forestillingens	  maksimale	  kapacitet	  er	  30	  deltagere.	  Prøvepublikummet	  kom	  
hovedsagelig	  fra	  Vordingborg	  Ungdomsskole	  og	  10.	  klasse,	  Rødkilde	  Højskole	  samt	  Dramaholdet	  
på	  Næstved	  Gymnasium.	  Produktionen	  af	  The	  Time	  Being	  krævede	  fleksibilitet,	  da	  vi	  var	  nødt	  til	  at	  
flytte	  fra	  VU	  til	  Hotel	  Kong	  Valdemar	  og	  derefter	  tilbage	  til	  VU.	  Pakning	  og	  koordinering	  krævede	  
nogle	  ekstra	  timer	  og	  kræfter.	  	  
	  
Efter	  vinterferien	  i	  uge	  7	  rykkede	  The	  Time	  Being-‐settet	  til	  Hotel	  Kong	  Valdemars	  teatersal,	  hvor	  
der	  blev	  arbejdet	  videre	  med	  forestillingen	  frem	  til	  3.	  marts.	  Og	  herefter	  rykkede	  vi	  tilbage	  til	  VU	  
og	  blev	  klar	  til	  generalprøve	  den	  6.	  marts	  og	  premiere	  den	  7.	  marts.	  Forestillingen	  spillede	  i	  alt	  fire	  
gange	  i	  Vordingborg	  med	  en	  belægningsprocent	  på	  93,3	  %.	  Herefter	  rykkede	  produktionen	  til	  
Teaterøen	  på	  Refshaleøen	  i	  København,	  hvor	  den	  spillede	  seks	  forestillinger	  med	  en	  
belægningsprocent	  på	  96,6	  %.	  The	  Time	  Being	  blev	  også	  præsenteret	  i	  uddrag	  ved	  det	  årlige	  
Teaterforeningernes	  Seminar	  i	  november	  2018	  i	  Kolding,	  med	  henblik	  til	  salg	  for	  fremtidige	  
sæsoner.	  
	  
Både	  i	  Vordingborg	  og	  København	  blev	  publikum	  inviteret	  til	  at	  komme	  en	  halv	  time	  før,	  
forestillingen	  startede,	  og	  nyde	  en	  forfriskning,	  mens	  Maria	  Westh	  Hage	  eller	  Helle	  Bøgelund	  
præsenterede	  Cantabile	  2’s	  aktiviteter	  i	  2018	  og	  gav	  en	  kort	  introduktion	  til	  The	  Time	  Being.	  Efter	  
forestillingen,	  der	  varede	  cirka	  halvanden	  time,	  blev	  deltagerne	  budt	  på	  et	  glas	  vin	  og	  fik	  mulighed	  
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for	  at	  tale	  med	  hinanden	  og	  performerne	  om	  oplevelser	  under	  den	  publikumsinddragende	  
forestilling.	  Og	  de	  fleste	  blev	  en	  rum	  tid,	  og	  der	  var	  mange	  gode	  samtaler	  og	  udvekslinger	  af	  
indtryk.	  Der	  var	  også	  lagt	  gæstebøger	  frem,	  og	  publikum	  blev	  inviteret	  til	  at	  skrive	  om	  deres	  
oplevelser.	  Rigtig	  mange	  skrev	  i	  bøgerne,	  hvor	  man	  blandt	  andet	  kunne	  læse:	  
	  
Denne	  forestilling	  vil	  sidde	  i	  mig	  længe.	  Rummet	  vi	  trådte	  ind	  i,	  med	  dets	  lave	  lysintensitet	  og	  
rørende	  musik,	  åbnede	  alle	  de	  små	  rum,	  der	  gemmer	  sig	  i	  mit	  indre.	  

Det	  var	  skønt	  at	  opfatte	  verden	  på	  ny.	  Tak	  for	  at	  minde	  om	  og	  vise,	  hvordan	  vi	  har	  brug	  for	  
hinanden.	  Det	  glemmer	  vi	  ikke	  igen	  lige	  med	  det	  første.	  

Elektronisk	  nærvær!	  Findes	  det?	  Sikke	  en	  fantastisk	  totaloplevelse.	  Centrale	  spørgsmål	  I	  rejser	  på	  
en	  skøn	  og	  indlevende	  måde	  –	  mere	  af	  det!	  

Anmelderne	  var	  også	  glade.	  Det	  digitale	  teatermagasin	  Den	  4.	  Væg	  skrev	  bl.a.:	  
	  
”Der	  er	  slet	  ikke	  plads	  nok	  i	  den	  her	  anmeldelse	  til	  at	  fortælle	  om	  alt	  det,	  jeg	  har	  på	  hjerte.	  Men	  
kort	  sagt	  var	  det	  virkelig	  en	  oplevelse,	  jeg	  lod	  mig	  forføre	  af.	  Den	  stemning,	  der	  skabes	  i	  rummet	  
indeholder	  en	  ømhed	  og	  sensitivitet	  og	  tillader	  publikum	  at	  udføre	  grænseoverskridende	  
handlinger,	  som	  f.eks.	  at	  ‘næse-‐kysse’	  en	  vildt	  fremmed.	  Det	  er	  utroligt	  unikt	  og	  smukt.	  Jeg	  tror	  
ikke,	  at	  en	  eneste	  deltager	  gik	  upåvirket	  herfra,	  og	  jeg	  havde	  i	  hvert	  fald	  udelukkende	  en	  positiv	  
oplevelse.”	  

	  
	  

Forestillingen	  er	  støttet	  af	  Vordingborg	  Kommune	  og	  Københavns	  Scenekunstudvalg.	  
	  

Publikum	  kom	  tæt	  på	  hinanden	  i	  mange	  af	  scenerne,	  både	  fysisk	  og	  i	  forhold	  til	  at	  
udveksle	  personlig	  erfaringer	  og	  holdninger.	  
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Huset   i    Jomfrustræde  –  vandreforesti l l ing   i   Præstø    
-‐	  med	  lokal	  opbakning	  og	  fyrig	  gæsteinstruktør	  
	  	  
I	  august	  2018	  var	  der	  premiere	  på	  Cantabile	  2’s	  nye	  tiltag:	  sommerevent,	  der	  skal	  finde	  sted	  hvert	  
andet	  år	  i	  lige	  år,	  når	  vi	  ikke	  arrangerer	  Waves	  Festival.	  Arbejdet	  på	  den	  store	  event	  startede	  
allerede	  i	  februar,	  hvor	  der	  blev	  lavet	  aftale	  med	  nycirkus-‐instruktør	  Firenza	  Guidi	  (fra	  No	  Fit	  State	  
Circus,	  UK	  og	  Elan	  Frantoio,	  Italien),	  og	  projektet	  blev	  skitseret	  i	  store	  linjer.	  Forestillingen	  var	  et	  
samarbejde	  mellem	  Cantabile	  2	  og	  den	  italienske	  gæsteinstruktør,	  som	  udviklede	  dramaturgien,	  
baseret	  på	  Præstøs	  fortællinger	  og	  med	  input	  fra	  medvirkende	  og	  frivillige	  fra	  Præstø	  og	  omegn.	  	  
Firenza	  Guidi	  	  iscenesatte	  forestillingen	  med	  et	  hold	  bestående	  af	  13	  professionelle	  performere	  (2	  
fra	  Cantabile	  2	  og	  resten	  fra	  England	  og	  Italien)	  samt	  25	  lokale	  Præstøborgere.	  	  
	  
Den	  lokale	  forankring	  havde	  fået	  et	  godt	  afsæt	  i	  borgermøder,	  i	  indsamling	  af	  lokale	  fortællinger	  
og	  ikke	  mindst	  i	  forberedelserne	  til	  og	  produktionen	  af	  forestillingen	  Huset	  i	  Jomfrustræde	  i	  de	  
første	  tre	  uger	  af	  august.	  Det	  var	  første	  gang,	  vi	  afprøvede	  denne	  form	  for	  lokalt	  
samskabelsesprojekt,	  og	  der	  kom	  mange	  lærerige	  og	  spændende	  erfaringer	  ud	  af	  det.	  Og	  glade	  
Præstø-‐borgere,	  der	  fik	  et	  nyt	  syn	  på	  deres	  by	  og	  dens	  historier,	  fordi	  forestillingen	  blev	  skabt	  site-‐
specific	  til	  Præstøs	  gader	  og	  stræder	  og	  tog	  udgangspunkt	  i	  udvalgte	  historiske	  episoder	  fra	  
Præstøs	  historie.	  

Forestillingen	  spillede	  i	  Præstø	  den	  17.	  og	  18.	  august,	  to	  gange	  hver	  aften,	  og	  der	  var	  en	  
belægningsprocent	  på	  102,5	  %	  (378	  solgte	  billetter	  og	  72	  invitationer).	  Projektet	  blev	  rigtig	  godt	  
modtaget	  lokalt	  med	  opbakning	  fra	  mange	  lokale	  aktører	  og	  instanser,	  bl.a.	  Det	  Gamle	  Rådhus,	  
som	  lagde	  lokaler	  til	  produktionen	  og	  til	  billet-‐	  og	  informationskontor,	  Præstø	  Privatskole,	  der	  
lagde	  lokaler	  til	  prøver	  og	  opmagasinering,	  Støberihallernes	  venner,	  KunsthalGLAS,	  der	  hjalp	  med	  
afvikling	  af	  åbningsarrangement	  og	  forestillingerne,	  og	  Pakhus	  8	  og	  Sweet	  &	  Coffee,	  som	  gav	  gode	  
råd	  og	  vejledning	  i	  forhold	  til	  byens	  turisme-‐	  og	  kulturliv.	  

	  
	  

I	  forbindelse	  med	  produktionen	  af	  Huset	  i	  Jomfrustræde	  mønstrede	  vi	  en	  stor	  gruppe	  af	  lokale	  
frivillige,	  der	  hjalp	  med	  mange	  forskellige	  opgaver.	  En	  af	  dem	  var	  amatørfotograf	  Niels	  Dentrup,	  
der	  tog	  billeder	  under	  hele	  prøveperioden.	  Her	  fra	  en	  scene	  i	  Støberihallerne,	  med	  en	  af	  de	  lokale	  
medvirkende,	  den	  talentfulde	  pianist	  Erik	  Netterstrøm	  på	  bare	  13	  år,	  og	  fra	  Torvet,	  hvor	  der	  blev	  
øvet	  til	  forestillingens	  centrale	  scene	  på	  stilladset,	  hvor	  professionelle	  performere	  dansede	  og	  sang	  
under	  akrobatiske	  udfoldelser.	  
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Huset	  i	  Jomfrustræde	  vakte	  også	  interesse	  i	  pressen.	  Der	  var	  foromtaler	  i	  DR	  P4,	  der	  havde	  PR-‐
medarbejder	  Helle	  Bøgelund	  i	  studiet	  for	  at	  fortælle	  om	  det	  store	  borgermøde	  i	  Præstø,	  hvor	  
Firenza	  inviterede	  borgere	  til	  at	  være	  med	  i	  forestillingen.	  Selve	  borgermødet	  fik	  en	  grundig	  
dækning	  af	  TV	  Øst	  og	  blev	  bragt	  i	  et	  længere	  indslag	  nyhederne	  samme	  aften.	  Ligeledes	  var	  
dagbladet	  Sjællandske	  grundige	  med	  dækning	  af	  forberedelserne	  og	  afviklingen	  af	  forestillingerne.	  

Huset	  i	  Jomfrustræde	  var	  støttet	  af	  Vordingborg	  Kommune,	  Nordea-‐fonden,	  Lions	  Club	  –	  Præstø,	  
Fladså	  og	  Meny	  i	  Præstø.	  
	  

	  
	  
	  

SANSEVÆRK  –  Inddragende  scenekunst  for  børn  
  
I	  løbet	  af	  2018	  blev	  der	  arbejdet	  på	  et	  navn	  til	  Cantabile	  2’s	  afdeling	  for	  børne-‐	  og	  ungeaktiviteter,	  
og	  valget	  faldt	  på	  Sanseværk	  –	  inddragende	  scenekunst	  for	  børn.	  Navnet	  lanceres	  og	  offentliggøres	  
i	  forbindelse	  med	  premiere	  på	  Sanseværks	  næste	  forestilling	  for	  børn	  På	  Mørkets	  Bund	  i	  2019.	  	  
Forestillingen	  Spor	  af	  Dyr	  spillede	  23	  gange	  for	  i	  alt	  647	  børn	  i	  løbet	  af	  2018.	  Den	  blev	  præsenteret	  
på	  den	  store	  børneteaterfestival	  Aprilfestival,	  som	  fandt	  sted	  i	  Syddjurs,	  hvor	  den	  blev	  vist	  for	  
skoleklasser,	  formidlere	  og	  branchefolk.	  Under	  festivalen	  deltog	  Siri	  og	  Karolina	  også	  på	  en	  
workshop	  på	  konferencedagen	  "Del	  og	  tag"	  med	  fokus	  på	  deltagende	  scenekunst.	  Det	  var	  en	  
meget	  inspirerende	  konference	  med	  gode	  muligheder	  for	  networking,	  der	  bl.a.	  førte	  til	  planer	  om	  
et	  fremtidigt	  samarbejde	  med	  Hillerød	  Bibliotek	  om	  opsætning	  af	  Ord	  Mellem	  Rum.	  Dette	  er	  et	  
godt	  eksempel	  på,	  at	  når	  folk	  selv	  oplever	  Human	  Specific-‐formen,	  er	  det	  nemmere	  for	  dem	  at	  
relatere	  til	  end	  gennem	  en	  skriftlig	  eller	  mundtlig	  formidling	  og	  markedsføring.	  
Spor	  af	  Dyr	  spillede	  i	  2018:	  
Aprilfestival	  –	  4	  forestillinger	  
Sønderborg	  Bibliotek	  14.	  april	  –	  2	  forestillinger	  
Carte	  Blanche,	  Viborg,	  14.	  oktober	  –	  2	  forestillinger	  

Nordea-‐fonden	  støttede	  sommereventen	  med	  en	  stor	  check,	  der	  blev	  overrakt	  af	  
Lisbet	  Frederiksen,	  Nordea	  Vordingborg,	  til	  kunstnerisk	  leder	  Nullo	  Facchini	  og	  
producent	  Maria	  Westh	  Hage.	  
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Nicolai	  Scene,	  Kolding,	  6.-‐9.	  november	  –	  8	  forestillinger	  
I	  september	  påbegyndte	  Siri	  og	  Karolina	  den	  nye	  produktion	  for	  aldersgruppen	  10-‐14	  år.	  Der	  var	  
fem	  ugers	  intenst	  arbejder	  i	  hhv.	  september	  og	  december,	  og	  i	  alle	  ugerne	  var	  der	  inviteret	  
prøvepublikum	  fra	  kommunens	  skoler.	  Sandra	  Yi	  Sencindiver	  fra	  Teatergrad	  var	  inviteret	  ind	  som	  
gæsteinstruktør.	  Den	  nye	  produktion	  fik	  titlen:	  På	  Mørkets	  Bund.	  

VERDENSKLASSER  –  SKOLEBØRN  I   VORDINGBORG  KOMMUNE  LÆRER  
GENNEM  SCENEKUNST    
	  
Året	  bød	  på	  3.	  årgang	  af	  Verdensklasser,	  det	  store	  undervisningsprojekt	  som	  har	  modtaget	  0,5	  
mio.	  kr.	  fra	  Undervisnings-‐	  og	  Kulturministeriet.	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  projektet	  har	  kørt	  i	  nogen	  tid,	  
og	  der	  er	  langt	  bedre	  kendskab	  til	  projektet	  på	  skolerne.	  Eleverne	  har	  set	  andre	  elever	  optræde,	  
og	  lærerne	  har	  enten	  haft	  projektforløb	  eller	  hørt	  om	  det	  fra	  kollegaer.	  Det	  primære	  i	  projektet	  er	  
undervisningsforløb	  ude	  på	  skolerne,	  hvor	  en	  professionel	  scenekunstner	  skaber	  en	  lille	  forestilling	  
sammen	  med	  en	  klasse.	  Projektet	  skulle	  have	  været	  afsluttet	  med	  udgang	  af	  2018,	  men	  blev	  
forlænget	  foråret	  ud,	  fordi	  det	  faktisk	  er	  mange	  forløb	  om	  året	  og	  fungerede	  godt	  for	  både	  teater	  
og	  skoler	  at	  brede	  det	  længere	  ud.	  	  
Undervisere	  fra	  Cantabile	  2:	  Siri	  og	  Karolina.	  Inviterede	  undervisere:	  Steen	  Nedergaard	  Haugesen,	  
Loa	  Carlslund,	  Lise	  Bentzen	  og	  Sofie	  Christiansen.	  
	  

ÅRETS  REUMERT  2018  FOR  BEDSTE  PERFORMANCE  GÅR  TIL  …    
SKJULT  NUMMER!  
	  
I	  juni	  2017	  genopsatte	  vi	  forestillingen	  Skjult	  Nummer	  i	  samarbejde	  med	  det	  københavnske	  teater	  
Teatergrad	  som	  en	  del	  af	  teaterfestivalen	  CPH	  STAGE.	  Dagbladet	  Politiken	  udnævnte	  forestillingen	  
til	  at	  være	  en	  af	  de	  fire	  highlights	  på	  festivalen	  blandt	  mere	  end	  100	  forestillinger.	  Under	  CPH	  
Stage	  spillede	  Skjult	  Nummer	  11	  stort	  set	  udsolgte	  forestillinger.	  	  
I	  april	  2018	  modtog	  vi	  et	  brev	  fra	  Bikubenfonden	  med	  besked	  om,	  at	  opførelsen	  af	  Skjult	  Nummer	  
på	  CPH	  Stage	  var	  nomineret	  til	  Årets	  Reumert	  2018	  for	  bedste	  performance,	  og	  vinderen	  ville	  blive	  
afsløret	  under	  store	  Reumertfest	  i	  Skuespilhuset	  den	  9.	  juni.	  
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I	  Reumert-‐festen	  deltog	  Nullo	  Facchini,	  Siri	  Facchini	  Haff,	  Helle	  Iuel,	  Karolina	  Pietrzykowska,	  Maria	  
Westh	  Hage	  og	  Sandra	  Yi	  Sencindiver	  fra	  Teatergrad.	  Og	  jublen	  var	  stor,	  da	  Skjult	  Nummer	  blev	  
annonceret	  fra	  scenen.	  Prisen	  blev	  straks	  annonceret	  på	  Cantabile	  2’s	  facebookside,	  og	  det	  satte	  
rekord	  som	  det	  opslag	  med	  flest	  likes:	  653	  og	  kommentarer:	  123.	  DR	  P4	  bragte	  interview	  med	  
Nullo	  morgenen	  efter	  og	  TV	  Øst	  lavede	  indslag	  med	  Siri	  i	  aftenens	  nyhedsudsendelse	  10.	  juni,	  og	  
nogle	  dage	  efter	  var	  Nullo	  gæst	  i	  TV	  Østs	  aftenprogram	  Profilen.	  
	  
	  

	  

CANTABILE  2  –  ET  LOKALT  OG  INTERNATIONALT  TEATER  

Nullo	  Facchini	  og	  Maria	  Westh	  Hage	  repræsenterede	  Cantabile	  2	  på	  det	  store	  internationale	  
teatermøde	  IETM	  i	  Porto,	  Portugal,	  i	  april,	  hvor	  Nullo	  bl.a.	  var	  oplægsholder	  på	  en	  workshop	  om	  
Participatory	  art	  practices.	  	  

Vores	  særlige	  forestillingsformat	  Miniatures	  –	  der	  viser	  udvalgte	  scener	  fra	  tidligere	  Human	  
Specific	  performances	  –	  spillede	  2	  forestillinger	  for	  i	  alt	  60	  deltagere	  på	  den	  polske	  teaterfestival	  
Teatr	  A	  Part.	  	  	  
	  

Den	  9.	  juni	  holdt	  Nullo	  og	  Siri	  takketale	  fra	  scenen	  i	  Skuespilhuset	  i	  København.	  Den	  12.	  juni	  blev	  Cantabile	  	  2’s	  
mødelokale	  omdannet	  til	  midlertidigt	  tv-‐studie,	  da	  TV	  Øst	  lavede	  programmet	  Profilen	  med	  Nullo	  som	  gæst.	  



	   9	  

I	  september	  havde	  vi	  2	  ugers	  besøg	  af	  Teater	  Blik,	  der	  laver	  børneteater	  for	  børn	  helt	  ned	  til	  
vuggestuealderen.	  De	  lånte	  vores	  øvelokale	  til	  udvikling	  af	  en	  ny	  børneforestilling,	  og	  vi	  havde	  
gode	  samtaler	  om	  teater	  under	  deres	  besøg.	  Forestillingen	  vises	  i	  marts	  2019.	  

I	  oktober	  afholdt	  Nullo	  en	  række	  masterclasses	  i	  Human	  Specific	  metoder	  på	  den	  danske	  
ambassade	  i	  Sofia,	  Bulgarien. 
	  
Maria	  deltog	  i	  efterårets	  IETM	  i	  München	  sammen	  med	  Marianne	  Kjær	  Klausen,	  der	  er	  
teaterinstruktør,	  bosiddende	  i	  Berlin,	  med	  mange	  gode	  kontakter,	  som	  hun	  introducerede	  Maria	  
til	  med	  henblik	  på	  fremtidige	  samarbejdsmuligheder. 
	  
Cantabile	  2	  blev	  udvalgt	  af	  Statens	  Kunstfonds	  Scenekunstudvalg	  til	  at	  deltage	  på	  teatermessen	  
CINARS	  i	  Montreal	  i	  Canada	  i	  november	  2018,	  hvor	  det	  blev	  muligt	  for	  teatret	  af	  igangsætte	  
fremtidige	  samarbejdsprojekter	  og	  co-‐produktioner.	  Teatret	  var	  repræsenteret	  af	  Nullo	  og	  
Karoline,	  som	  fik	  skabt	  gode	  kontakter	  og	  påbegyndte	  dialog	  om	  masterclasses,	  som	  Nullo	  skal	  stå	  
for	  i	  Montreal	  i	  efteråret	  2019.	  	  	  

Cantabile	  2	  samarbejder	  med	  kunstnere	  og	  teaterprofessionelle	  fra	  hele	  verden,	  og	  vi	  ser	  
forbindelsen	  mellem	  det	  lokale	  og	  det	  internationale	  som	  en	  garanti	  for	  dels	  forankring	  og	  dels	  
inspiration	  og	  udvikling. 
	  

CANTABILE  2  ØSER  AF  MANGE  ÅRS  ERFARING  OG  PROFESSIONELLE  
METODER    
  
I	  starten	  af	  maj	  afholdt	  vi	  vores	  workshop:	  Creating	  Transformative	  Encounters	  –	  International	  
Intensive	  Workshop	  in	  Participatory	  and	  Human	  Specific	  Performance	  i	  vores	  øvelokale	  og	  de	  
udendørs	  faciliteter	  på	  Oringe.	  Der	  var	  ni	  meget	  engagerede	  deltagere	  fra	  Tyskland,	  Italien,	  
Finland	  og	  Danmark.	  På	  workshoppens	  sidste	  dag	  fik	  vi	  mange	  positive	  tilbagemeldinger:	  
	  
”Det	  var	  sådan	  en	  stor	  oplevelse,	  meget	  intens.	  Så	  mange	  følelser	  kom	  ud.	  Det	  var	  et	  meget	  nyttigt	  
arbejde	  med	  at	  lære,	  hvordan	  man	  strukturerer	  disse	  transformative	  møder,	  og	  mit	  håb	  er,	  at	  jeg	  
kan	  integrere	  hele	  denne	  oplevelse	  i	  mit	  liv,	  når	  jeg	  kommer	  hjem.”	  
Maria-‐Gulia,	  Italien	  
	  
“Jeg	  havde	  virkelig	  forvandlende	  møder	  (Transformative	  Encounters)	  med	  nogle	  af	  de	  gæster,	  der	  
var	  inviteret	  på	  aftenen	  for	  vores	  offentlige	  visninger.	  Møder,	  som	  jeg	  aldrig	  vil	  glemme,	  og	  som	  
jeg	  stadig	  oplever	  følelserne	  fra	  nu	  og	  da,	  og	  nogle	  som	  jeg	  stadig	  fortæller	  andre	  om.”	  
Valdemar,	  Danmark	  
	  
“Grunden	  til	  at	  jeg	  meldte	  mig	  til	  kurset,	  var	  fordi	  jeg	  gerne	  ville	  give	  mig	  selv	  lov	  til	  at	  dykke	  ned	  i	  
den	  her	  verden,	  hvor	  fantasi	  har	  kæmpe	  betydning,	  og	  jeg	  er	  blevet	  mega	  stimuleret	  i	  min	  fantasi,	  
og	  min	  nysgerrighed	  er	  blevet	  fodret	  til	  fulde	  i	  de	  her	  otte	  dage.	  Derudover	  er	  der	  sket	  noget,	  som	  
jeg	  slet	  ikke	  havde	  regnet	  med,	  nemlig	  at	  jeg	  virkelig	  har	  fået	  sådan	  en	  meget	  sensitiv	  følelse	  i	  min	  
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krop.	  Jeg	  kan	  virkelig	  mærke,	  at	  min	  krop	  er	  så	  meget	  til	  stede	  i	  det	  her	  rum	  lige	  nu.”	  
Nanna,	  Danmark	  
	  
“Det	  har	  været	  en	  vidunderlig	  rejse	  af	  struktur	  og	  open	  space	  til	  både	  at	  komme	  ned	  i	  nogle	  helt	  
konkrete	  værktøjer	  og	  metoder,	  og	  ned	  i	  sin	  krop	  med	  morgentræning.	  Det	  her	  open	  space	  
udfordrer	  ens	  kunstneriske	  virke	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  man	  har	  sin	  praksis.”	  
Viola,	  Danmark	  
	  
“Det	  bedste,	  jeg	  tager	  med	  hjem	  igen,	  er,	  at	  jeg	  har	  virkelig	  meget	  lyst	  til	  at	  lave	  teater	  igen.	  De	  
her	  dage	  har	  jeg	  haft	  oplevelser,	  som	  jeg	  ikke	  har	  haft,	  siden	  jeg	  startede	  med	  at	  lave	  teater.	  Det	  er	  
virkelig	  stort	  at	  få	  igen,	  den	  her	  form	  for	  begyndelsespunkt.	  En	  nærhed	  med	  tilskuere,	  har	  jeg	  lært,	  
og	  at	  få	  noget	  tilbage	  fra	  en	  tilskuer	  –	  der	  er	  mere	  end	  at	  blive	  klappet	  ad.”	  
Marianne,	  Tyskland	  
	  
Sidstnævnte,	  som	  har	  et	  betydeligt	  scenekunstnerisk	  netværk	  i	  Tyskland,	  opfordrede	  os	  til	  at	  søge	  
tyske	  samarbejdspartnere,	  da	  der	  kunne	  være	  stor	  interesse	  for	  vores	  arbejde	  der,	  og	  denne	  idé	  
gik	  vi,	  som	  ovenfor	  beskrevet,	  videre	  med	  under	  efterårets	  IETM	  i	  München.	  	  	  
	  
Inden	  årets	  udgang	  havde	  vi	  planlagt	  tre	  nye	  workshops	  for	  årets	  2019,	  hvor	  vi	  vil	  forsøge	  at	  få	  
workshoppen	  til	  Italien	  hos	  samarbejdspartnerne	  Teatro	  Actores	  Alidos	  i	  Sardinien	  og	  Campsirago	  
Residenza	  i	  Lombardiet.	  

	  
	  

ANDEN  UNDERVISNING  
	  
I	  maj	  afholdt	  Siri	  en	  dags	  undervisning	  for	  Lundby	  Efterskole	  i	  vores	  lokaler	  på	  Færgegårdsvej.	  Og	  i	  
juni	  holdt	  Nullo	  en	  workshop	  for	  en	  gruppe	  udenlandske	  deltagere	  som	  et	  tilbud	  i	  forbindelse	  med	  
Metropolis	  af	  KIT	  (Københavns	  Internationale	  Teater).	  

Den	  internationale	  workshop	  afsluttes	  med	  diplomoverrækkelse.	  I	  år	  var	  det	  anden	  gang.	  
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Dialog  med  eksterne  partnere  
	  
I	  2018	  afholdt	  vi	  en	  række	  forløb	  i	  forbindelse	  med	  vores	  involvering	  i	  kommunens	  Projekt	  
Kulturstyrke	  –	  for	  borgere,	  der	  er	  sygemeldt	  med	  stress,	  angst	  eller	  lettere	  depression.	  Ved	  hvert	  
forløb	  deltog	  mellem	  5-‐10	  personer.	  
 
Vordingborg	  Kommunes	  Kultur-‐,	  Idræts-‐	  og	  Fritidsforvaltning	  	  	  
Vi	  har	  indbudt	  til	  og	  ser	  frem	  til	  dialog	  med	  det	  nye	  Kultur-‐,	  Idræts-‐	  og	  Fritidsudvalg	  omkring	  vores	  
opgaver	  som	  egnsteater	  i	  Vordingborg	  Kommune.	  	  

ORGANISATORISK  
  
Maria	  Westh	  Hage	  tiltrådte	  den	  2.	  januar	  som	  fastansat	  producent	  på	  Cantabile	  2,	  hvor	  hun	  siden	  
har	  stået	  for	  eksterne	  samarbejder,	  netværk	  og	  planlægning.	  Marie	  haft	  ansvar	  for	  produktionen	  
af	  The	  Time	  Being	  og	  Huset	  i	  Jomfrustræde,	  samt	  deltaget	  i	  netværksaktiviteter	  som	  IETM,	  
Aprilfestival,	  Byforum	  m.v.	  Maria	  har	  tidligere	  arbejdet	  med	  ledelse,	  projektledelse	  og	  
organisationsudvikling	  indenfor	  skoleverdenen.	  
	  
Ugen	  efter	  blev	  Helle	  Bøgelund	  fra	  den	  8.	  januar	  tilknyttet	  Cantabile	  2	  som	  ansvarlig	  for	  PR,	  
kommunikation	  og	  markedsføring	  og	  har	  stået	  for	  kontakten	  til	  den	  lokale,	  regionale	  og	  nationale	  
presse;	  markedsføring	  i	  forbindelse	  med	  årets	  produktioner,	  samt	  opdatering	  af	  hjemmeside	  og	  
sociale	  medier.	  Helle	  har	  arbejdet	  med	  kommunikation	  indenfor	  kunstens	  verden	  i	  mange	  år	  og	  
har	  været	  ansat	  hos	  Cantabile	  2	  af	  flere	  omgange	  fra	  1997	  og	  senest	  i	  forbindelse	  med	  Waves	  
2017.	  	  
	  
Cantabile	  2	  fortsatte	  i	  2018	  således	  med	  en	  stab	  på	  6	  fastansatte,	  hvoraf	  5	  fuldtidsstillinger	  
(teaterleder,	  producent,	  administrator,	  fundraiser/performer/underviser	  og	  en	  yderligere	  
performer/underviser),	  og	  en	  deltidsstilling	  (PR	  medarbejder).	  
	  
I	  2018	  var	  der	  en	  del	  ændringer	  i	  Cantabile	  2’s	  bestyrelse:	  

• Rasmus	  Adrian	  (formand),	  Kulturleder,	  trådte	  ud	  af	  bestyrelsen	  og	  blev	  erstattet	  på	  
formandsposten	  af	  Anders	  Clausen,	  Bibliotekschef	  på	  Ringsted	  Bibliotek	  

• Lars	  Seeberg,	  direktør	  for	  Seeart,	  trådte	  ud	  af	  bestyrelsen,	  fordi	  han	  blev	  formand	  for	  
Statens	  Kunstfonds	  udvalg	  for	  Teater.	  Han	  blev	  erstattet	  af	  Lisbeth	  Klixbüll,	  teaterleder	  
Aaben	  Dans,	  Roskilde	  

• Kommunens	  repræsentant	  Eva	  Sommer-‐Madsen,	  (udpeget	  af	  Kultur-‐,	  Idræts-‐	  og	  
Fritidsudvalget	  i	  Vordingborg	  Kommune),	  kommunalpolitiker	  blev	  erstattet	  af	  Thorbjørn	  
Kolbo,	  (udvalgsformand	  i	  Kultur-‐	  Idræt	  og	  Fritidsudvalget,	  Vordingborg	  Kommune),	  
ejendoms-‐	  og	  udstillingschef	  på	  Danmarks	  Borgcenter	  

• Siri	  Facchini	  Haff,	  medarbejderrepræsentant,	  blev	  erstattet	  af	  Maria	  Westh	  Hage	  
• I	  2018	  tiltrådte	  også:	  Jens	  Frimann	  Hansen,	  teaterchef	  for	  Helsingør	  Teater,	  kunstnerisk	  

leder	  af	  Passagefestival	  og	  SO-‐Festival,	  England	  
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• Siddende	  bestyrelsesmedlemmer,	  der	  fortsatte:	  
• Mille	  Colbjørn	  Holst,	  journalist	  på	  Sydsjællands	  Tidende	  
• Henrik	  Holmer,	  tidligere	  borgmester	  i	  Vordingborg.	  Nu	  chefkonsulent	  i	  Køge	  Kommune	  
• Gitte	  Grønfeld	  Wille,	  Kulturchef	  i	  Region	  Skåne	  

Cantabile	  2’s	  personale	  og	  den	  nye	  bestyrelse	  afholdt	  et	  bestyrelsesseminar	  i	  maj	  måned,	  hvor	  
teatrets	  fremtidige	  udviklingspotentiale	  blev	  livligt	  diskuteret.	  Indledningsvis	  var	  kulturchef	  Jesper	  
Kjærulff	  til	  stede	  og	  var	  med	  til	  drøftelse	  af	  de	  kommende	  forhandlinger	  om	  en	  ny	  
egnsteateraftale,	  som	  skal	  indledes	  i	  september	  2019.	  	  

ØKONOMI  OG  FREMTID  
	  
Sæsonen	  2018	  slutter	  med	  et	  overskud	  meget	  tæt	  på	  det	  budgetterede,	  og	  en	  positiv	  egnskapital.	  
Der	  bør	  bemærkes	  at	  Cantabile	  2	  (i	  kraft	  af	  sit	  værtskab	  for	  Waves	  Festival	  i	  ulige	  år)	  typisk	  har	  et	  
vekslende	  årsresultat,	  som	  oftest	  resulterer	  i	  overskud	  på	  lige	  år	  og	  underskud	  på	  ulige	  år,	  hvilket	  
må	  ses	  som	  omhu	  og	  forudseenhed	  for	  teatrets	  økonomi	  og	  aktiviteter.	  Det	  er	  naturligvis	  ikke	  
muligt	  at	  udfærdige	  toårige	  regnskaber,	  men	  teatrets	  økonomi	  kan	  bedst	  overskues	  ved	  at	  kigge	  
og	  sammenlægge	  to	  efterfølgende	  år,	  et	  Waves-‐år	  og	  et	  ikke	  Waves-‐år.	  
	  
Der	  er	  ikke	  efter	  regnskabsårets	  afslutning	  indtruffet	  begivenheder,	  som	  væsentligt	  vil	  kunne	  
påvirke	  institutionens	  finansielle	  position.	  Vi	  henviser	  i	  øvrigt	  til	  den	  detaljerede	  årsrapport	  for	  
teatrets	  aktiviteter	  som	  ligger	  på	  teatrets	  hjemmeside.	  	  
	  	  
Cantabile	  2’s	  scenekunst	  skaber	  møder	  mellem	  mennesker.	  Teatret	  arbejder	  på	  et	  internationalt	  
højt	  kunstnerisk	  niveau	  med	  scenekunst,	  der	  handler	  om	  menneskelig	  nærhed,	  og	  søger	  ligeledes	  
med	  sit	  virke	  som	  egnsteater	  at	  styrke	  lokalsamfundets	  forankring	  til	  Vordingborg	  Kommune.	  
Cantabile	  2’s	  aktiviteter	  omfatter	  teater-‐	  og	  performanceproduktion,	  festivaler,	  præsentation	  af	  
gæsteforestillinger,	  turnévirksomhed,	  børne-‐	  og	  ungdomsaktiviteter,	  undervisning,	  
kulturformidling	  og	  udviklingsaktiviteter.	  Og	  det	  er	  dette	  grundlag,	  vi	  arbejder	  videre	  på	  i	  2019.	  
	  
Året	  2019	  vil	  byde	  på	  en	  ny	  egenproduktion	  på	  Vordingborg	  Teater	  for	  børn	  i	  alderen	  10-‐14	  år	  af	  
Sanseværk,	  og	  årets	  store	  indsats	  vil	  være	  produktionen	  og	  gennemførelsen	  af	  den	  biennale	  
Waves	  Festival.	  Udover	  disse	  to	  egenproduktioner,	  samt	  flere	  undervisningsaktiviteter,	  arbejder	  
teatret	  på	  at	  indgå	  nationale	  og	  internationale	  turnéaftaler	  med	  teatrets	  forestillinger.	  I	  2019	  
forventer	  Cantabile	  2	  at	  afsætte	  mellem	  100.000	  kr.	  og	  150.000	  kr.	  af	  sin	  egnskapital	  til	  dækning	  af	  
Waves	  Festivals	  økonomi.	  	  

ANDRE  KUNSTNERISKE  AKTIVITETER  OG  FREMTIDSPERSPEKTIVER  

I	  løbet	  af	  august	  og	  september	  2018	  lavede	  Nullo	  en	  del	  researcharbejde	  omkring	  
samarbejdsmuligheder	  med	  partnere	  i	  Italien	  om	  afholdelse	  af	  workshops	  og	  co-‐produktioner	  i	  
fremtiden.	  Ligesom	  han	  researchede	  på	  forestillinger	  til	  Waves-‐programmet	  2019.	  	  	  	  
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Da	  vores	  erfaring	  er,	  at	  vi	  på	  grund	  af	  teatrets	  relativt	  beskedne	  størrelse	  er	  udfordrede	  på	  at	  lave	  
større	  strategiske	  ændringer	  og	  udviklingstiltag,	  kunne	  vi	  se	  muligheder	  i	  et	  fremtidigt	  samarbejde	  
med	  Bikubenfonden	  omkring	  udvikling	  og	  udbredelse	  af	  Human	  Specific-‐genren.	  Vi	  tog	  i	  august	  
derfor	  kontakt	  til	  Bikubenfonden	  med	  forespørgsel	  om	  et	  idé-‐	  og	  udviklingsmøde.	  	  	  

I	  december	  var	  Nullo,	  Maria	  og	  Helle	  B	  inviteret	  til	  møde	  hos	  Den	  Frie	  Udstillingsbygning	  i	  
København,	  som	  længe	  har	  fulgt	  Cantabile	  2’s	  arbejde	  og	  ønsket	  at	  indlede	  et	  samarbejde.	  De	  
udtrykte	  ønske	  om,	  at	  Cantabile	  2	  skulle	  producere	  en	  ny	  interaktiv	  forestilling,	  som	  skal	  indgå	  i	  
deres	  udstillingsprogram	  for	  2021	  med	  en	  heldags	  publikumsinddragende	  forestillingsinstallation.	  
Forudsætningen	  for	  gennemførelsen	  af	  udstillingsprogrammet,	  som	  vores	  forestilling	  skulle	  være	  
en	  del	  af	  i	  hele	  maj	  2021,	  var	  en	  tildeling	  fra	  Bikubenfonden,	  som	  Den	  Frie	  allerede	  var	  i	  god	  dialog	  
med	  fonden	  om.	  En	  endelig	  ansøgning	  –	  tilføjet	  Nullos	  beskrivelse	  af	  projektet,	  med	  arbejdstitlen:	  
THE	  TRYPTICH	  OF	  THE	  ROSE	  –	  sendes	  ind	  i	  februar	  2019.	  
	  
	  
	  


