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Indledning  

I løbet af 2019 producerede Cantabile 2 to nye forestillinger. Den ene, På Mørkets bund, 
som er rettet mod børn i alderen 10-14 år, blev produceret af vores afdeling for børn og 
unge, Sanseværk. I forbindelse med forestillingens premiere i februar lancerede vi 
Sanseværk – Cantabile 2 for børn og unge, som den nye betegnelse for vores børne- og 
ungdoms-aktiviteter.  
Den anden forestilling var en coproduktion med Sensory Theatre Sofia, som har mange 
års erfaring med guidede byvandringer, hvor gæsterne er blindede. I juni lavede vi to 
opførelser af Sansevandringer i Vordingborg by.  
I august producerede vi den internationale scenekunstfestival Waves Festival 2019.  
 
Vi afholdt 14 workshops for børn og voksne, af mellem en halv dag og 10 dages 
varighed. Vi underviste på workshops og i masterclasses for professionelle performere i 
Danmark, Estland, Italien, Rusland og Canada. 
 
Cantabile 2 præsenterede i 2019 i alt 102 opførelser (hvoraf de 20 var på turné) for i alt 
23.520 tilskuere. 
  
Blandt årets øvrige aktiviteter kan nævnes: 

• et samarbejde med Danmarks Borgcenter i Vordingborg, hvor vi rekrutterede 
skuespillere til 101 dagsvagter som interagerende fortællere og omvisere, i 
perioden april til oktober. 

• afslutningen med fire workshops for kommunens skoler af det 4-årige 
Verdensklasser-projekt, der er støttet af Undervisningsministeriet.  

• arbejdsrejse til Skt. Petersborg som forberedelse til opførelse af en forestilling med 
russiske performere i 2020. 

• udviklingsarbejde og research, fra oktober og året ud, til forestillingen Guds Lam, 
produceret i samarbejde med det belgiske teater NTGent, planlagt til januar 2020. 

 
I 2019 afsluttede Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst deres evaluering 
af egnsteatre i Danmark. Om Cantabile 2 konkluderede evaluator Steen Nørgaard bl.a.: 

• Cantabile 2 er et veldrevet og godt organiseret teater. Teatret har en dedikeret, 
stærk og kvalificeret ledelse, der især på det kunstnerisk område, men også på det 
administrative område er meget kompetent. 

• Cantabile 2’s forestillinger indeholder en høj grad af kunstnerisk kvalitet. 
Forestillingerne har en klar æstetik og er kunstnerisk ambitiøse. Samtidig har 
teatret en lang række sideaktiviteter både lokalt, nationalt og internationalt, som 
alle må betragtes som scenekunstnerisk relateret. 

 
Hele evalueringen er vedhæftet som bilag og er tilgængelig på teatrets hjemmeside.  
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 ÅRETS FORESTILLINGER 

 

På Mørkets Bund - en performance om at møde dybden i sig selv 

Målgruppe: 10 - 14 år (4. – 6. klassetrin) 
Premiere Sanseværk 
 
Sanseværk – Cantabile 2 for børn og unge havde premiere på sin anden børne- og 
ungeproduktion På Mørkets Bund den 28. februar.  
  
Temaet er mørke – mørket indeni og mørket omkring os mennesker. Forestillingens 
deltagere bevæger sig ind og ud af totalt mørke, og publikum får udleveret deres egne 
personlige lommelygter, som de har med sig under forestillingen. Lygterne bruges både 
til at svare på spørgsmål og til at skabe billeder i mørket.   
Forestillingen er inspireret af mytiske fortællinger om at drage ind i mørket og møde det 
ansigt til ansigt for derefter at vende styrket tilbage. Her sættes krop, sind og sanser i spil 
og udforsker mørket som et fælles rum, der forbinder os og åbner nye døre. Udstyret 
med lygter og legende nysgerrighed drager de to performere og børnene ind i mørket 
og ser og lytter til, hvad der gemmer sig, både i mørket omkring deltagerne og mørket 
indeni dem selv. Børnene er aktive deltagere og bevæger sig rundt i rummet med de to 
performere i et forestillingsritual, hvor man sammen dykker ned til mørkets bund, oplever 
mørkets særlige poesi og kraft og vender fornyede tilbage. 
 
Forestillingen spillede for 11 lokale skoleklasser og blev desuden præsenteret på den 
store nationale børneteaterfestival Aprilfestival, som fandt sted i Hjørring, hvor den blev 
vist for skoleklasser, formidlere og branchefolk. Den blev også, til vores store glæde, 
udvalgt til at spille på Horsens Teaterfestival, som er en kurateret festival, hvor kun 
udvalgte forestillinger spiller. 
  

 ”I mørket, der føler man ikke, at alle kigger på en, når man siger noget. Man er lidt i sin 
egen boble. Og så kan man få lov at sige de ting, man synes ku’ være svært.” Agnes 6 
klasse. 
”Wow, sikke en oplevelse! Tak for en fantastisk forestilling, der brød med alt kendt teater. 
Børnene var begejstrede.” Lærer, Præstø Skole. 
 

   



 5  

Skjult Nummer  

En urban opdagelsesrejse i bil gennem hemmelige rum i byen og dig selv  
Målgruppe: voksne  
Genopsætning 
 
Skjult Nummer får grænserne mellem virkelighed og fantasi til at smuldre, når 
forestillingens publikum begiver sig igennem byen i gamle fornemme biler. Rejsen kan 
føre publikum til møder i private stuer og soveværelser, igennem skøn natur og grumt 
forfald, eller på jagt efter skjulte spor i byens beværtninger. 
En besked tikker ind på mobilen. Nummeret er skjult, men indholdet er ikke til at tage fejl 
af. Deltagerne skal ud på en rejse gennem ukendte sider af byen. Og ledsagerne er 
mennesker, man først lige har mødt. Publikum bliver inddelt i grupper, og hver gruppe 
har deres egen helt særlige rejse gennem forestillingen, der former sig efter, hvordan 
gruppen fungerer i samspil. Ingen kender rejsens destination, men alle drager ud som 
eksistentielle detektiver og urbane opdagelsesrejsende, og som særligt indbudte i 
hinandens liv.  
 
Skjult Nummer blev skabt og havde premiere i Vordingborg i 2016 og blev i 2017 opsat i 
København under CPH Stage, samt under Waves Festival 2017. I 2018 vandt Skjult 
Nummer Årets Reumert for bedste performance. I 2019 blev den opsat i en mindre 
version under CPH Stage, hvor den blev besøgt af både det danske publikum og 
internationale gæster, der besøgte CPH Stage festivalen.  
 
”Teater med et logistisk overskud og blafrende kærlighed. Her skabtes et rum til at lade 
følelserne løbe frit. En udfordring – og en gave.” Reumert-juryens ord ved 
prisoverrækkelsen i 2018 
”Skjult Nummer er en rejse for livet. En udforskning af at leve, en udfordring i at mærke 
livet, og en opfordring til at få det bedste ud af livets skjulte glæder. Du er selv med til at 
skabe din rejse, dit liv.” 
Magasinet KBH, 2017 
 

    



 6  

The Time Being 

 
Human Specific Performance 
Målgruppe: unge og voksne 
Genopsætning  
 
Forestillingen sætter fokus på de store etiske og eksistentielle valg, vi som menneskehed 
står overfor i dag. Det er valg relateret til de nye muligheder, som den digitale og 
videnskabelige udvikling åbner for os. Lige nu udvikles der implantater, der vil kunne 
indopereres i vores hjerne og forsyne os med helt nye færdigheder. Hvad sker der med 
vores relationer og krav til hinanden, når menneskekroppen kan repareres og opgraderes 
efter behov? Når levealderen kan fordobles, og vores arbejdsmæssige værdi er under 
forandring? 

Forestillingen tager publikum gennem et sanseligt univers af fremtidsforestillinger. 
Sammen med performerne og de andre deltagere bevæger man sig i en intim og 
nænsom atmosfære gennem spillignende situationer, der stiller publikum overfor 
spørgsmål og valgmuligheder. Hvor vågner nysgerrigheden, hvor går grænsen?    
The Time Being er en human specific performance, som er inspireret af Yuval Noah 
Hararis New York Times bestseller: “Homo Deus – en kort historie om i morgen”. 

The Time Being havde premiere i 2018 og blev i 2019 bearbejdet igen. Den spillede fire 
forestillinger under Waves i august og en forestilling i september i Vordingborg Teatersal 
hos teaterforeningen Bøgestrømmen.       

 

         
Fotos: Per Rasmussen 

Sagt om forestillingen:                
”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!!!” 
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Sansevandringer – byvandring uden ord  
En guidet tur, hvor deltagerne oplever Vordingborg – og sig selv – på en ny måde. 
28. og 29. Juni 
Målgruppe: voksne 
 
Cantabile 2 havde inviteret det bulgarske kompagni Sensory Theatre Sofia til et 
samarbejde om produktion af en lokal version af deres meget populære City Sensory 
Journeys, som de har lavet i Sofia gennem en årrække for tusindvis af mennesker.  
De to performancekunstnere Zlatina Toleva og Mihail Dimov fra Sensory Theatre Sofia var 
i Vordingborg nogle dage i juni for at skabe en lokal version af deres City Sensory 
Journeys i samarbejde med Cantabile 2, der involverede fire performere til at realisere de 
helt særlige byvandringer. De guidede ture foregik i tavshed, som en rejse, der 
inspirerede deltagerne til at bremse op, stoppe tiden og forglemme dig selv. 
 

 
Spor af dyr  

En sanselig og publikumsinddragende forestilling om at være anderledes 
Målgruppe: 6 – 10 år (0. – 3. klassetrin) 
Turnéforestilling af Sanseværk  
 
Forestillingen er inddragende og vises for et publikum på maks. 30 tilskuere. Publikum 
iklædes alfekapper, alfesokker og får en lanterne i hånden, hvorefter de en efter en 
bevæger sig alene ind gennem en spiral-korridor, der ender inde i et rundt centrum, der 
har karakter af skovunivers, med ægte barkflis og mindre træer og planter. Publikum er 
skovalferne til et stormøde i skoven, hvor alle dyrene er tilstede. Et fremmed dyr kommer 
brasende ind midt i det hele, og dyrene i skoven skal finde ud af, hvad de skal gøre med 
det ukendte dyr, som tilsyneladende vil bo der. Tilskuerne bidrager med enkle 
handlinger, efterhånden som historien udspilles, og de inviteres til at hviske med, lave 
skovalfernes hemmelige tegn samt involveres i en rådslagning for at finde løsninger på 
dyrene i skovens bekymringer.  
 
Forestillingen havde premiere i 2017 og har turneret siden. I 2019 er den blevet spillet i 
alt seks gange i Roskilde, Odsherred og Hedehusene. 
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WAVES 2019 – KOMMUNENS SIGNATUREVENT 
 
Denne internationale scenekunstfestival henvender sig til kommunens borgere, såvel som 
publikum fra hele landet. Festivalen holder et højt kunstnerisk niveau og tiltrækker 
internationale kunstnere fra hele verden. I år var det 15. gang Cantabile 2 arrangerede 
WAVES Festival, og igen blev det en stor succes. Kommunens borgere, de besøgende 
publikummer og de internationale scenekunstneriske kompagnier var glade.  
 
Koblingen mellem et sikkert kurateret program af høj kunstnerisk kvalitet, en målrettet 
markedsføring og et skønt sommervejr i hele festivalugen betød, at rigtig mange havde 
fundet vejen til de 35 udendørs forestillinger. Alle forestillinger blev afviklet uden 
problemer. Høj latter og klapsalver genlød i byens rum, gader og parker ugen igennem. 

Fokus i forestillingerne var på dans, akrobatik, visuelt teater, non-verbalt teater, comedy 
og site-specific. Med de seneste festivaler er deltagerinvolverende forestillinger også 
blevet et væsentligt kunstnerisk fokus, og i 2019 var det omkring halvdelen af 
forestillingerne, der aktivt drog publikum med ind på scenen, børn såvel som voksne. 

Waves Festival søger at bruge hele byen som festivalplads. Vi finder kontinuerligt nye 
områder i byen (bl.a. Nordhavnen, boligbebyggelser, grønne områder, skoler og områder 
i tilknytning til Algade) til at supplere de mest oplagte torve og pladser med. Alt dette og 
det faktum, at kun et fåtal af  Waves Festivalens forestillinger kræver betaling, medvirker 
til at øge diversiteten i publikumssammensætningen. Festivalens publikum rækker langt 
udover de sædvanlige kulturbrugere. 

Det er en kontinuerlig ambition for Waves Festival at være en væsentlig platform for 
dansk publikums og den danske professionelle teaterverdens møde med international 
scenekunst. I 2019 blev Waves Xtra programmet tilrettelagt og afviklet i tæt samarbejde 
med Den Danske Scenekunstskole, Efter og videreuddannelse og Udviklingsplatformen 
for Scenekunst. Målet for Waves Xtra 2019 var faglig opkvalificering, videndeling og 
netværksdannelse for de danske egnsteatre og det danske scenekunstmiljø generelt. 

Det er også et stort ønske at Waves Festivalen fortsat er et fyrtårn for børn og unges 
møde med international scenekunst. Festivalen samarbejder med en række kommuner i 
regionen, i 2019 var det Faxe Kommune, Lolland kommune og selvfølgelig Vordingborg 
Kommune, som deltog i Skvulp! hvor festivalens kunstnere gæster folkeskolerne og spiller 
forestilling på elevernes hjemmebane. 
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WAVES Festival 2019 i tal:          
         
Omkring 22.550 tilskuere så forestillinger – inklusiv skoleprogrammet SKVULP! En stigning 
i publikumstal på 16 % i forhold til 2017. 
18 kompagnier optrådte på festivalen med i alt 45 forestillinger – udendørs og indendørs 
– og hertil kommer de 21 forestillinger, som blev vist under skoleprogrammet SKVULP! 
 
Det indendørs program havde i alt 10 forestillinger af fire kompagnier fra hhv. Sydkorea, 
Belgien, Danmark og Schweiz. Omkring 1071 tilskuere så de indendørs forestillinger. 
Forestillingerne blev vist på hhv. Vordingborg Teater og i DGI Huset. 
 
Det udendørs program indeholdt 35 forestillinger af 14 forskellige kompagnier med 
kunstnere fra 11 forskellige lande: Frankrig, Spanien, Litauen, Italien, Argentina, Schweiz, 
Chile, Canada, Norge, Sydkorea og Danmark.     
         
SKVULP!-programmet for skoler under WAVES Festival spillede 21 forestillinger ud på 
skoler i Vordingborg, Faxe og Lolland Kommune med omkring 3050 tilskuere i alt. 
 
I alt 81 frivillige var med til at løfte Waves 2019, med alt fra uddeling af plakater og 
programmer til at hjælpe med afvikling af forestillinger og deltage som statister.      
 
Medieomtalen fordelte sig således: fire anmeldelser af de indendørs forestillinger, ca. 70 
omtaler, interviews og reportager i printmedier, digitale medier, samt radio og tv. 
 
Festivalens teaterfaglige program, Waves Xtra, blev tilrettelagt og afviklet i tæt 
samarbejde med Den Danske Scenekunstskole og Udviklingsplatformen. Programmet 
bestod af fem dage med workshops, oplevelseskonference, seminar, artist talks med 
udvalgte af de gæstende kunstnere og fri adgang til dagens forestillinger. I alt 84 
teaterprofessionelle deltog i Waves Xtra-programmet. 

WAVES Festival Rapport 2019 er vedlagt som bilag og tilgængelig på teatrets 
hjemmeside. 
 
 
 
 
 
 

 

I 2019 præsenterede Cantabile 2 i alt 102 forestillinger 
for i alt 23.520 publikummer. Af disse forestillinger var 
36 vores egne, 20 var på turné, og 66 blev 
præsenteret på Waves Festival. 
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SANSEVÆRK – Cantabile 2 for børn og unge 
 
Sanseværk havde premiere på sin anden børne- og ungeproduktion På Mørkets Bund 
den 28. februar. I samme forbindelse blev navnet Sanseværk – inddragende scenekunst 
for børn lanceret, og Cantabile 2’s børne- og ungeaktiviteter kommunikeres fremover 
under Sanseværks vinger. Det betyder at både teatrets egne børne- og unge- 
produktioner, samt børne- og unge-programmet Skvulp! under Waves, samt 
undervisningsprojekter som fx Verdensklasser er del af Sanseværks platform.  
 
 

 
 
 
På Mørkets Bund er Sanseværks anden originale produktion. Det er en turnéforestilling, 
der turnerer i 2020 med teatrets to faste skuespillere, som varetager alle funktioner: 
opsætning, nedtagning og styring af lys og lyddesign. Forestillingen er publikums-
inddragende og spiller for maks. 32 deltagere i aldersgruppen 10 til 14 år. 
 
Forestillingen blev skabt gennem en række prøvevisninger for lokale folkeskoleklasser, 
som kom med deres feedback efter hver prøvevisning. Premieren blev holdt for to 
skoleklasser den 28. februar. 
  
Forestillingen skal fortsat turnere i 2020, samt vises på den store børneteaterfestival 
Aprilfestival i Holbæk. 
 
 
Sanseværk præsenterer Verdensklasser – skolebørn i Vordingborg Kommune lærer 
gennem scenekunst 
 
Året bød på det afsluttende halvår af Verdensklasser, det store undervisningsprojekt som 
har modtaget 0,5 mio. kr. fra Undervisnings- og Kulturministeriet. Det er tydeligt, at 
projektet har kørt i tre år, og der er langt bedre kendskab til projektet på skolerne. 
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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, og 
skolerne er vældigt glade for projektet. 2019 bød på fem projektforløb på Iselingen Skole 
(2 forløb), Møn Skole og Svend Gønge Skolen (2 forløb).  
 
Underviser fra Cantabile 2 internt: Karolina Pietzrykowska. Inviterede undervisere fra 
teatrets netværk: Loa Carlslund og Lisa Bentzen.  
 
I slutningen af året påbegyndtes et inspirationskatalog med opsamling af erfaringer fra 
hele projektforløbet. Dette katalog skal tjene som inspiration for fremtidige projekter med 
undervisning i scenekunst i folkeskolen. Kataloget er målrettet både lærere og 
scenekunstprofessionelle og skal tjene til at berede vejen for mere scenekunst i 
undervisningen i Folkeskolen. Inspirationskatalog vil indeholde 18 læringsforløb: 6 for 
indskoling, 6 for mellemtrin og 6 for udskoling – alle direkte relateret til konkrete 
læringsmål, og i forbindelse med scenekunst. 
  

 
UNDERVISNING – Cantabile 2 kvalificerer sin omverden  
 
Cantabile 2 har gennem de senere år afholdt en række indtægtsdækkede 
undervisningsaktiviteter med udgangspunkt i teaterets selvudviklede metode: Human 
Specific Performance. Her er det publikumsinddragende element det centrale, og 
arbejdet med at kvalificere mødet mellem performer og deltager i æstetiske og 
scenekunstneriske rammer, har givet Cantabile 2 en bred vifte af kompetencer indenfor 
relationsarbejde. Dette gør undervisningen egnet for en meget bred vifte af professioner: 
professionelle skuespillere, performere, musikere, sangere, dansere og andre live artister; 
men også visuelle kunstnere, spildesignere, bibliotekarer, lærere, ledere, formidlere, 
terapeuter, coaches m.v.  
 
Undervisningen udfoldes i forskellige formater, lige fra indslag ved konferencer, til master 
classes, kortere og længere workshops og endelig den intense 9-dages internationale 
workshop med internat: Creating Transformative Encounters.  
   
Workshoppen Creating Transformative Encounters henvender sig til alle med interesse i 
det tætte møde mellem enkeltpersoner. Gennem det 9 dage lange forløb udforskes 
interaktivitet, publikumsdeltagelse og intimitet i forskellige rum, som adskiller sig fra den 
klassiske teaterscene. Deltagerne undersøger, på hvilke måder oprigtig og ikke-fiktions 
baseret kommunikation med publikum kan udløse stærke følelsesmæssige og sanselige 
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reaktioner. Grænserne for intimitet mellem fremmede udfordres, mens der skabes 
performative, interaktive spil og ritualer mellem deltagerne og underviserne. Kursisterne 
eksperimenterer med at udvikle publikumsdeltagelse baseret på interaktioner. I dette 
arbejde hviler undervisning på inspiration fra både traditionelle ceremonier, 
computerbaserede eventyrspil og moderne brætspil. 
 
På kursets 8. dag arrangeres der en offentlig visning af workshopdeltagernes arbejde. De 
har fået til opgave at udvikle et sensorisk univers i hver deres rum, som dermed danner 
ramme om deres møde med publikum. En ad gangen træder gæster ind for at møde det 
ukendte i et samspil med den nyudlærte performer. Visningen er åben for alle, og her 
kommer både interesserede borgere fra byen, familie, venner og teaterfagligt 
interesserede. 
 
Undervisningen i dens forskellige varianter varetages af de to fastansatte 
performancekunstnere Siri Facchini Haff og Karolina Pietrzykowska samt af kunstnerisk 
leder Nullo Facchini. 
 
Udtalelse om den offentlige visning i 2019 fra en af de lokale gæster: ”Vores egnsteater-
trup, Cantabile 2, afholdt en såkaldt workshop, og som afslutning på forløbet blev der 
afholdt en aften med overskriften ”Interageren”, det vil sige handling mennesker imellem. 
(…) Jeg har aldrig interesseret mig for teater. Men jeg fik en helt uventet aften. En aften 
med hjertevarme, overraskelser og engagement. Bagefter kørte jeg ikke hjem til mit lille 
hus i skoven, jeg svævede. Og varmen og indtrykkene er stadig lyslevende. Stor tak til 
Cantabile 2.” Henrik Axholm, Ugens Debat, Sjællandske maj 2019. 
 
I løbet af 2019 har Cantabile 2 afholdt følgende undervisningsaktiviteter:  
 

• Talentworkshop i Jylland ved Sanseværk. TalentNetværket – et specialtnetværk 
under SceNet – er et netværk mellem teatrene: Randers Egnsteater, Himmerlands 
Teater, Limfjordsteatret, Teater Nordkraft, Vendsyssel Teater og Teaterhuset 
Filuren. Alle disse teatre har udover et professionelt teater også en talentlinje for 
unge mellem 15-25 år som Siri Facchini Haff underviste gennem 4 workshops. 

• Workshop Estland – februar 
• Masterclass Milano – februar 
• Workshop i Vordingborg: Creating Transformative Encounters – maj 
• Foredrag og deltagelse på Metropolis konference: Kunst og social  forandring i    

Silkeborg – november. 
• Workshop i Montreal – november 
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CANTABILE 2 LOKALT 

Formidlingssamarbejde med Borgcenteret 
 
I 2019 påbegyndte Cantabile 2 et samarbejde med Danmarks Borgcenter og leverede 
skuespillere og input til museumsoplevelsens nye Live introshow. Skuespillerne modtog 
hver dag i sæsonen museets gæster med en levende og visuel introduktion til borgen og 
dens historie. 
 

 
 
 
 
Kulturstyrke – hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet 

Vordingborg Kommune deltog fra 2017 – 2019 i Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt 
”Kultur på recept”. Projektet afprøvede en helt ny type tilbud, hvor kulturaktiviteter skulle 
hjælpe langtidssygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet byggede på 
erfaringer fra Sverige og England, hvor kulturoplevelser har vist sig at have en positiv 
effekt på sygemeldte mennesker. 

Tilbuddet var henvendt til sygemeldte borgere med stress, angst eller depression, og var 
tilrettelagt som er 10-ugers intensivt kulturforløb. Her fik deltagerne mulighed for at 
deltage i forskellige kulturaktiviteter efter eget valg, og Cantabile 2 har afholdt tre forløb 
med scenekunstneriske aktiviteter, hvor borgerne blev aktivt inddraget i korte sceniske 
forløb. Som afrunding på projektet afholdt kommunen i oktober en kommunikations-
workshop for alle kulturinstitutioner, som havde bidraget til Kulturstyrke, og her deltog 
Cantabile 2’s pr-medarbejder.  
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Cantabile 2 samarbejder med handel og erhverv 

Cantabile 2 er medlem af Vordingborg Erhverv og deltager aktivt i alle årets 
netværksaktiviteter. Under Waves 2019 afholdt vi et erhvervsarrangement for medlemmer 
af Vordingborg Erhverv & Vordingborg Erhvervsforening på Restaurant Borgen. Her 
fortalte Cantabile 2’s performer og leder af Sanseværk, Siri Facchini Haff, om årets festival 
og det store arbejde, der ligger bag, og herefter var der middag og netværks-
muligheder. Kl. 19.30 var alle med på Vordingborg Teater for at opleve aftenens 
forestilling, og arrangementet sluttede på Slotstorvet med oplevelsen af den 
spektakulære afslutningsforestilling. 
 
Cantabile 2 sidder i styregruppen for Byforum, Vordingborg, der er et projekt der 
arbejder på etableringen af en byledelse for at skabe en dynamisk bymidte, som i høj 
grad er båret og styret af aktørerne selv. 
 

Synlighed i hele kommunen 

I 2019 var Cantabile 2 tilstede på Kulturnatten i Vordingborg i maj, alle tre markedsdage 
under Fransk forår i Præstø i juni, og to dage på Folkemødet på Møn i august. Ved alle 
arrangementer skabte vi synlighed omkring Waves Festival 2019 med pavillon, beachflags 
og roll ups, og gode samtaler med gæster, mens vi delte foldere og programmer ud. 
I maj var alle borgere i kommunen, samt alle andre interesserede inviteret til gratis 
offentlig visning af deltagernes iscenesættelser i forbindelse med workshoppen Creating 
Transformative Encounters. Det blev en berigende aften for det lokale publikum såvel 
som workshopdeltagere.  
 
Alle borgere i kommunen var inviteret til gratis sansevandringer i Vordingborg i juni, hvor 
professionelle performere fra Cantabile 2 guidede blindede borgere gennem byen. 
Aktivering af alle andre sanser end synet gav deltagerne et helt nyt kunstnerisk perspektiv 
på oplevelsen af deres by. 
 
I november og december annoncerede vi en række open calls specifikt til kommunens 
borgere. De blev inviteret til at være med i forestillingen GUDS LAM og dele aspekter af 
deres personlige historie, som en del af en større fortælling bygget over en berømt 
altertavle i Gent. Gennem researchfasen kom vi i kontakt med en lang række lokale 
borgere – udover dem, der skulle medvirke i forestillingen – som derigennem fik øjnene 
op for Cantabile 2’s arbejde. 
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CANTABILE 2 NATIONALT 

Cantabile 2’s arbejde blev synligt nationalt gennem en række aktiviteter: 
 

• Aprilfestival – præsentation af På Mørkets Bund af Sanseværk 
• Under CPH Stage i maj genopsatte vi den Reumertprisvindende Skjult Nummer for 

et dansk og internationalt publikum. 
• Horsens Teaterfestival, september – præsentation af På Mørkets Bund af 

Sanseværk. 
• Undervisning af børn og unge på Kunsthal Charlottenborg i september og 

oktober. Sanseværk blev inviteret af Kunstform til at deltage i projektet Børnene 
bestemmer, som var en take-over af Charlottenborg på Københavns kulturnat, hvor 
en gruppe unge udviklede og opførte en række installationer på kunsthallen.  

• Deltagelse og oplæg på Metropolis konference: Kunst og social forandring, 
Silkeborg, november.  
 

CANTABILE 2 INTERNATIONALT 

• Vi var til stede på forårets IETM-konference i Milano og knyttede bånd til 
internationale kontakter – både professionelle performere til senere 
egenproduktioner i Danmark og potentielle udenlandske købere.  

• Kunstnerisk leder Nullo Facchini afholdt masterclasses i Estland og Milano. 
• I november besøgte Cantabile 2 Montreal og afholdt en fem-dages workshop der 

sluttede med en offentlig visning, samt besøgte den verdenskendte musik- og 
scenekunstmesse CINARS. Det kom der mange gode kontakter ud af, som giver 
forventning om mange gode samarbejder mellem Danmark og Canada i fremtiden. 
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ORGANISATIONEN OG ØKONOMIEN 

Egnsteaterforhandlinger 

Forhandlingerne mellem Cantabile 2 og Vordingborg Kommunes udvalg for Kultur, Idræt 
og Fritid (KIF) for periode 2021-2024 foregik over 3 forhandlingsmøder fra september til 
november, efterfulgt af en yderligere dialog med KIF-udvalget. Forhandlingerne blev 
afsluttet og godkendt af Kommunalbestyrelsen i marts 2020.  
 
Hovedpunkterne i den nye aftale var 
Forbedring af prøve- og spillefaciliteter på Vordingborg Teater, hvor Cantabile 2 vil 
bidrage til Vordingborg udvikling af stedet, så det fremstår som et professionelt og 
publikumsorienteret spillested.  
En fælles kommunikationsstrategi for, hvordan Waves Festival og Cantabile 2 kan blive et 
stærkere brand for både kommunen og teatret. 
En øget tilstedeværelselse og synlighed af Cantabile 2 i hele kommunens geografi 
gennem eksempelvis en række af kulturarrangementer og oplevelser, inddragelse af 
borgere fra hele kommunen i produktioner og projekter, tilbud til nye målgrupper, og 
geografisk spredte aktiviteter, som supplement til de større produktioner.  
At fortsætte arbejdet for børn og unge gennem ’Sanseværk’, med fokus på folkeskoler, 
og udover teaterforestillinger også afholde inddragende workshops, forår og efterår, for 
lærere og pædagoger. 
Have fokus på opbygning af tradition for at gå i teater blandt børn og unge gennem 
rabatordninger på billetter til forestillinger. 

  

Personale og bestyrelse 

Cantabile 2 fortsatte med at være det samme hold som året før: således var vi en 
stab på 6 ansatte, hvoraf 5 fuldtidsstillinger (teaterleder, producent, administrator, 
fundraiser/performer/underviser og en yderligere performer/underviser), og en 
deltidsstilling (PR medarbejder). 
I bestyrelsen var der en enkelt udskiftning, da Gitte Grønfeld Wille, Kulturchef i 
Region Skåne, blev udskiftet med Trevor Davies, direktør for Københavns 
Internationale Teater – KIT.  
Bestyrelsen i slutningen af 2019 så derfor således ud: 

-      Anders Clausen, (formand), chef for Ringsted Bibliotek og Borgerservice 
-      Henrik Holmer, (næstformand) tidl. borgmester i Vordingborg. 
-      Jens Frimann Hansen, teaterchef for Helsingør Teater, kunstnerisk leder af  
       Passagefestival og  SO-Festival, England 
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-      Mille Colbjørn Holst, journalist på Sydsjællands Tidende 
-      Thorbjørn Kolbo, (udvalgsformand i Kultur- Idræt og Fritidsudvalget, Vordingborg  
        Kommune), Ejendoms- og udstillingschef på Danmarks Borgcenter 
-      Trevor Davies, direktør for Københavns Internationale Teater 
-      Lisbeth Klixbüll, teaterleder Aaben Dans, Roskilde 
-      Maria Westh Hage, medarbejderrepræsentant 

  
Det nyligt tiltrådte KIF-udvalg var i marts på besøg og fik præsenteret teatrets 
profil og aktiviteter, og havde en god og livlig dialog. 

 

Økonomi   

Cantabile 2 modtog i 2019 samlede tilskud på 6.156.278 kr. Af disse var 
egnsteatertilskuddet fra Vordingborg Kommune på 3.262.087 kr., hvoraf 36 % blev 
refunderet til kommunen fra staten.  
De resterende, altså 3.194.191 kr. var således tilskud fra andre støttegivere. Cantabile 2 
havde i 2019 derudover en indtægt gennem salg af forestillinger o.a. på 777.781 kr.  
 
Sæsonen slutter med et overskud meget tæt på det budgetterede. Dette på trods af, at 
det var et Waves-år med forventet flere udgifter. 
Vi henviser i øvrigt til den detaljerede årsrapport. 

 

KUNSTNERISK UDVIKLING 2021-24 
 

VOKSENFORESTILLINGER 

I de seneste 15 år har Cantabile 2 baseret sine produktioner næsten udelukkende på 
deltagerinvolverende ”Human Specific” forestillinger til små publikumstal (typisk mellem 
30 og 60 tilskuere per forestilling). Disse værker har opnået stor anerkendelse blandt 
publikum og presse, selvom de desværre ikke kunne ses af et større antal publikummer. 
Cantabile 2’s strategi for 2021-24 er, at undersøge og udvikle nye forestillingsformater, 
som kan kombinere den stærke nærhed fra vores Human Specific Manifest med 
afviklingsstrukturer, der kan tillade adgang for et større antal publikummer. 
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GUDS LAM 

Projekter som Guds Lam (allerede afviklet i januar 2020), som var bygget på deltagelsen 
af et stort antal ikke professionelle medvirkende fra vores lokalsamfund, kombineret med 
en kompleks videoinstallation, gjorde det muligt at samle omkring 800 tilskuere på 
Vordingborg Teater over fire dage.  
Og det skete, ligesom i Human Specific-genren, i et ikke-fiktivt scenisk univers og 
gennem skabelsen af en fornemmelse af empati og intimitet mellem performere og 
publikum. 
 

THE TRYPTICH OF THE ROSE (RITUAL REALITY) 

I 2021 vil vi udvikle et værk (kommissioneret af Den Frie Udstillingsbygning i Kbh. i 
samarbejde med Bikuben Fonden), som vil blive præsenteret i Vordingborg og i Kbh. 
Her vil vi undersøge muligheden for en forestilling/installation, som forløber over mange 
timer i døgnet (for eksempel 12 til 16 timer), med skiftende program, både fra dag til dag 
men også, tematisk, fra uge til uge. 
Forestillingen vil undersøge betydningen af ritualer i vores samfund, og vil udfordre sit 
publikum til at deltage til en slags parallel virkelighed, hvor alle faser af dagligdagen 
(måltider, søvn, samtaler osv.) er ritualiseret, og har forskellige, skiftende, definerede 
former. 
Ved at tillade de besøgende at opholde sig på spillestedet i et variabelt antal timer, bliver 
det også muligt at afvikle forløb af flere timers varighed. 
 

THE HIVE 

I 2022 og 2023 vil vi udvikle konceptet om The Hive, i tæt samarbejde med Sisters Hope 
og andre relevante danske aktører. Det er en forestillingskoncept, som eksperimenterer 
med tanken om at demokratisere og afbureaukratisere scenekunsten. The Hive bliver en 
forestilling, som vil skabe en helt ny form for publikumsoplevelse, hvor performance bliver 
frigjort fra koncepter som spillested, klassisk dramaturgi og fra hele den kendte 
mekanisme om billetsalg. 
I The Hive er der tre gange så mange scenerum i byen, som der er performere, idet hver 
performer skaber en installation for tre forskellige locations i byrummet. En af disse bliver 
en installation i det offentlige rum (level 1), en anden bliver i delvis offentlige rum, og kun 
den tredje bliver i helt lukkede og reserverede spaces. 
 
Vi tænker på 30-35 performere, og derfor på omkring 100 potentielle rum i værtsbyen. 
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Denne model i tre niveauer skaber et stort spil, hvor tilskuerne både skal have besøgt en 
række level 1 rum og blive godkendt af performerne, for at kunne få adgang til level 2 
rum og senere til level 3 rum. 
 
Den generelle idé er, at forestillingen spiller over en lang periode (2-3 måneder, eller en 
hel sommer), og indenfor denne periode kan hver performer åbne sit rum på de dage og 
de tidspunkter, der passer dem, uden særligt varsel, bare gennem et login på The Hives 
særligt udviklede App. På den måde kan performerne (i et system, der ligner det, vi 
kender fra Uber med free-lance chauffører), selv tilrettelægge deres egne åbningstider, 
som kan være helt forskellige fra dag til dag og med en frekvens, som performeren selv er 
100% herre over. 
 
Interesserede tilskuere kan åbne App’en og på alle tidspunkter af døgnet finde, de 
installationer der er åbne på dagen, og hvor disse befinder sig på bykortet. Måske er der 
f.eks. en installation lige ved kirkegården 300 meter ned ad gaden, og det starter om en 
halv time.  
 
Efter et bestemt antal level 1 oplevelser (som kan jo være fordelt over flere uger), og efter 
tilstrækkeligt positivt feedback fra performerne (i The Hive er der et binært system, hvor 
både tilskuere og performere kan anmelde hinanden), så kan bestemte tilskuere få 
adgang til level 2 installationer, og senere muligvis til det højeste niveau: level 3. 
 
Level 1 installationer finder sted i offentlige rum både inden- og udendørs, for eksempel 
gader, parker, offentlige transportmidler, offentligt tilgængelige bygninger. Der er ingen 
billettør eller backstage-personale ved disse scenerum. Performer og tilskuere (typisk 
mellem 1 og 5 pr. forløb) genkender hinanden via app’en. Og det er offentligheden, der, 
ligesom i den almindelige dagligdag, er garant for de medvirkendes sikkerhed. 
Level 2 installationer finder sted i kun delvis offentlighed, det vil sige i rum som både 
performere og publikum har adgang til efter aftale med den pågældende bygnings 
indehaver. Disse vil typisk være locations, hvor der er andre mennesker til stede omkring 
forløbet dog ikke i det pågældende rum. 
Level 3 installationer, kun i den afsluttende uge af projektet, vil være helt intime 
interaktioner, som kan foregå som særlige ritualiserede gruppeforløb for de få tilskuere, 
der har opnået level 3, men kan også være en-til-en forløb i helt lukkede eller private 
omgivelser. 
 
Disse niveauer fungerer som et sikkerhedssystem, der regulerer både installationernes 
intensitet, men også garanterer stigende personsikkerhed for de involverede performere. 
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I hele denne konstruktion er der ikke et teaterhus, der agerer som mellemmand mellem 
performerne og tilskuere. Ligesom i Uber-systemet går betaling af billetterne automatisk, 
gennem app’en, og ender primært direkte til performeren, og til eventuel scenograf, 
instruktør m.m., som deler rettighederne om installationen.  
Performeren bliver således sit eget teaterhus i de rum, hun har valgt at optræde i. I den 
tidsramme hun selv vælger, og som hun kan ændre frit fra dag til dag. 
 
Publikummet bliver en slags Secret Society, som kun gennem app’en (reguleret af 
identitetsgenkendelse) kan få adgang til en performance, der ellers vil foregå under 
virkelighedens overflade.  

 

DANS! 

I 2023-2024 vil Cantabile 2 og Nullo Facchini vende tilbage til scenen, ved at skabe en 
stor danseforestilling som bl.a. skal fejre Cantabile 2’s 40 års jubilæum (teatret blev 
dannet af Nullo Facchini i Italien i 1983). 
Tankerne omkring projektet er ikke særligt udviklede endnu, men vi ved at det bliver en 
forestilling baseret på en stor scenografisk konstruktion, som skaber fysiske udfordringer 
for danserne, og stor visuel effekt for tilskuerne.  
Nullo Facchini vil koreografere forestillingen i samarbejde med nogle af de internationale 
koreografer som har gæstet Waves festival gennem de sidste 30 år, og som både har 
udfordret og inspireret Cantabile 2’s æstetik, især gennem deres arbejde med objekter 
og scenografi. 
 

SANSEVÆRK – CANTABILE 2 FOR BØRN OG UNGE 

 
I 2022 skabes sidste del af en trilogi om sanserne, og dermed vil Sanseværk have 
repertoireforestillinger til alle folkeskolens aldersgrupper. Det første værk i trilogien ”På 
Mørkets Bund” (2019), handlede om mørket og synssansen, og var for mellemtrinnet. ”I 
Stilhedens Favn” (2020) kommer til at handle om stilheden og høresansen, og er for 
indskolingen, mens ”Aftryk af Indtryk” (2022) vil fokusere på berøringssansen og den 
indre kinæstetiske sans, og være rettet mod udskolingen. Disse forestillinger spiller en del 
stationært for kommunens skoler, men turnerer også rundt om i landet.  
 
I 2024 skabes et site specific værk specifikt til unge lokalt (udskolingen). En større tom 
bygning iscenesættes til en installation som handler om værdier. Personlige værdier og 
samfundsmæssige værdier. De unge vil være i dele af forestillingen alene og forholde sig 
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intimt til dybe eksistentielle overvejelser, men samles også i større grupper, hvor de skal 
forholde sig til valg for dem som gruppe – hvilket aftryk vil de sætte, hvilke værdier står 
de for? Her vil de stilles opgaver der giver mulighed for at påvirke næste forestilling for 
en anden gruppe, og som på konkret vis sætter temaer som Hvad vi efterlader og Hvad vi 
er villige til at give afkald på for nogen vi ikke kender i spil. Installationen kobles med en 
digital platform, hvor eleverne bagefter kan følge installationens udvikling, og fremtidige 
gruppers valg og værdier.  

 
 

 
 

 
 


