
 

1 

AÅ rsberetning sæson 2015/2016 
Cantabile 2 

Egnsteater i Vordingborg Kommune 
 

  
Entropolis 



 

2 

Indholdsfortegnelse 
Indledning ............................................................................................................................................. 3 

Forestillingsaktiviteter ........................................................................................................................... 3 

Waves Festival ............................................................................................................................................... 3 

Ord Mellem Rum ........................................................................................................................................... 5 

Entropolis ....................................................................................................................................................... 5 

Andre kunstneriske aktiviteter ............................................................................................................... 6 

Inspirations Laboratorium ............................................................................................................................. 6 

Skytsengle – Projekt med Talentskolen i Næstved ........................................................................................ 7 

Kulturnat ........................................................................................................................................................ 7 

Forberedelser til efteråret 2016 .................................................................................................................... 8 

Undervisnings og workshop-aktiviteter .................................................................................................. 8 

Verdensklasser............................................................................................................................................... 8 

Skolen for Livet .............................................................................................................................................. 9 

Workshops i Spanien og Italien ..................................................................................................................... 9 

In Touch – Creative Europe ansøgning, svar og videre proces ................................................................ 10 

Dialog med Eksterne partnere .............................................................................................................. 10 

Organisatorisk ..................................................................................................................................... 11 

Flytning af administrationen ....................................................................................................................... 12 

Økonomi .............................................................................................................................................. 13 

Presseomtale ....................................................................................................................................... 13 

Perspektiver for fremtiden ................................................................................................................... 13 

Bilag – udvalgte presseudklip ............................................................................................................... 15 

18-08-2015 Sjællandske - Waves i stride strømme ..................................................................................... 15 

28-08-2015 Information - Er det nu jeg vælter systemet ............................................................................ 16 

31-10-2015 Sjællandske – Vil du til Mars? .................................................................................................. 17 

13-01-2016 teater1.dk - Anmeldelse af Entropolis ..................................................................................... 18 

10-02-2016 Sjællandske - Festivaler skaber millionomsætning .................................................................. 19 

01-06-2016 Sydsjællands Tidende - Elever bliver verdensborgere ............................................................. 20 

 

  



 

3 

Indledning 
Sæsonen 2015/2016 har for Cantabile 2 hovedsageligt været tegnet af to store kunstneriske projekter. Vi 
startede hårdt ud med den 13. udgave af Waves Festival, hvor vi, udover en masse gæstespil, genopsatte 
Ord Mellem Rum. Det næste projekt blev forestillingen Entropolis, som både spillede i Vordingborg og i 
København i løbet af sæsonen. 

Bag scenen var sæsonen præget af forhandlinger med Vordingborg Kommune frem mod indgåelsen af en 
ny egnsteateraftale for 2017-2020. Da alle landets egnsteatre på foranledning af Kulturministeriet skal ligge 
i fælles kadence fremover, afkortedes den igangværende egnsteateraftale med et år for at komme med i 
kadencen. Ultimo marts var en ny aftale faldet på plads, som dog først træder i kraft 1. januar 2017.  
Aftalen indebærer en større beskæring i teatrets driftstilskud på omkring 0,5 mio. kr. Som følge af den 
fremtidige beskæring i driftstilskud flyttede teatret til et billigere lejemål tilbage i Vordingborg by, på 
Oringe, med indrykning 1. april 2016. 

Derudover bar sæsonen i særlig grad præg af arbejdet med en stor EU-ansøgning samt flere aktiviteter 
målrettet børn og unge i lokalområdet, med bl.a. det store Verdensklasser-projekt og et projektforløb med 
Talentskolen i Næstved. 

Forestillingsaktiviteter 
Sæsonen startede med den store Waves Festival, og derudover opsatte Cantabile 2 to forskellige 
egenproduktioner. På Waves Festival 2015 spillede 28 teater-og musikgrupper, fra i alt 15 forskellige lande, 
79 forestillinger i løbet af de 8 dage, festivalen forløb. I alt havde festivalen omkring 23.000 publikummer, 
fordelt på både de udendørs og indendørs forestillinger. 

Ord Mellem Rum blev genopsat i forbindelse med Waves Festival 2015, og spillede 6 gange mellem den 23. 
og 28. august på Vordingborg Bibliotek, som forestillingen i sin tid også blev udviklet til og i samarbejde 
med. 

Entropolis spillede fire gange inkl. generalprøve på Vordingborg Teater mellem den 4. og 7. november 
2015, hvorefter forestillingen tog til København hvor den blev opsat på Teaterøen mellem den 12. og 16. 
januar, med en generalprøve den 11. januar. 

Waves Festival 
I august 2015 blev Waves Festival afholdt for 13. gang, og endnu engang blev det en stor succes. 

• 23.000 mennesker anslås at have set forestillinger under Waves Festival 2015 
• 28 teater- og musikgrupper optrådte på festivalen med i alt 79 forestillinger fordelt på et 

udendørs, et indendørs og et musikprogram.  
• Det indendørs teaterprogram havde i 2015 18 forestillinger af 8 kompagnier fra 5 forskellige 

lande. 2.507 mennesker så en indendørs forestilling i 2015. 
• Udendørs præsenterede Waves Festival 43 forestillinger med 15 scenekunstgrupper fra 9 

lande. 16.897 mennesker så en forestilling udendørs i år. 
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• Forestillingerne spillede på Vordingborg Teater, Vordingborghallen, Vordingborg Bibliotek, 

Ruinterrænet ved Borgcenteret, Kirketorvet, Slotstorvet, Stentorvet, Stars, samt både foran og inde 
i Café Einstein. Derudover brugte to af forestillingerne utallige andre små lokaliteter i bybilledet. 

• 6 bands spillede koncert på Waves Natcafé på Stars, samt gade koncerter i løbet af ugen. 
• Familiedagen var igen i år en stor succes, med helt fantastisk vejr og 2.060 mennesker, der så 

forestillinger med 7 forskellige scenekunstkompagnier og bands. Som noget nyt var der også 
Familiedag i Stege, hvor 600 mennesker kom og var med til at åbne festivalen. 

• Skvulp præsenterede i år 9 kompagnier for 25 skoler i 5 kommuner. I alt estimeres 3.100 elever at 
have set forestillinger ude på skolerne. Dertil kommer workshops på skolerne og 
besøgsprogrammer, hvor eleverne er blevet kørt til Vordingborg, for at opleve festivalen på Algade. 

• Waves Xtra bestod i 2015 af tre seminarer i løbet af 5 dage. I alt havde Waves Xtra 136 fagfolk, 
forskere, studerende og andre scenekunstinteresserede deltagere, og deltagerne kom i år fra 14 
nationer. 

• Waves Festival 2015 havde et rekordhøjt antal frivillige. Hele 87 mennesker valgte at give deres tid 
enten til at hjælpe med en enkelt forestilling, eller ved at give en hånd igennem hele ugen. 

• 5.000 programmer, 1500 plakater trykt og distribueret, samt 3.000 små præsentations foldere. 
• Pressen omtalte Waves Festival 2015 87 gange, hvilket er en stigning i forhold til 2013. 3 gange 

omtaltes festivalen i TV og 9 gange i radio – heraf 4 gange på landsdækkende radio stationer. 

For en mere dybdegående gennemgang af sæsonens festival, kan man downloade og læse Waves Festival 
2015-rapporten på http://www.wavesfestival.dk/om-waves/waves-rapporter. 

 

”Le Concert de Feu” af franske Les Commandos Percu På Waves Festival 2015 

http://www.wavesfestival.dk/om-waves/waves-rapporter
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Ord Mellem Rum 
 

 

I forbindelse med årets Waves Festival genopsatte Cantabile 2 biblioteksforestillingen Ord Mellem Rum. 
Forestillingen havde været på sjællandsturne i vinteren før, og vendte nu tilbage til det bibliotek den blev 
udviklet til. Forestillingen er meget vellidt blandt teatrets publikum, og folk var glade for at se den 
genopsat. 

Fordi den blev sat op i forbindelse med Waves Festival, og fordi vi havde en masse udenlandske fagfolk som 
gæster til Waves Xtra aktiviteterne, blev der gjort en stor indsats for at få så mange som muligt potentielle 
samarbejdspartnere ind at se forestillingen. Især forestillingerne onsdag den 26. og torsdag den 27. havde 
mange internationale gæster, bl.a flere af vores samarbejdspartnere fra arbejdet med EU ansøgning.  

Ord Mellem Rum spillede 6 gange med et publikumstal på i alt 148 tilskuere (med plads til 180, 
belægningsprocent 82,2 %). Hertil kommer en generalprøve med 28 tilskuere ud af 30 mulige.  

Entropolis 
Sæsonens nye egenproduktion hed Entropolis, og blev udviklet i samarbejde med det svenske kompagni 
Bombina Bombast. I april 2015 have Cantabile 2 inviteret Bombina Bombast og en række af vores 
tilknyttede performere til Stege, for i løbet af måneden at eksperimentere med, hvordan man kan udnytte 
nye digitale teknologier, til at brede Cantabile 2’s udtryk og Human Specific-formen ud for et større 
publikum. Disse eksperimenter lagde grundlaget for den udviklings- og produktionsperiode i oktober, som 

Ord Mellem Rum 
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ledte op til forestillingens premiere den 5. november i teatersalen ved Vordingborg Gymnasium.  

Entropolis tog udgangspunkt i, at videnskabsmænd og -kvinder i disse tider arbejder hårdt på flere 
projekter, som inden for en - meget kortere end man skulle tro - årrække, vil sende mennesker til Mars for 
at starte en koloni. Spørgsmålet var, hvem er det, der har lyst til at tage af sted til Mars for aldrig at komme 
tilbage, og hvem er det vi andre, vil have skal skabe grundstenene for en ny civilisation? Hvilke kvaliteter 
skal der til?  

Forestillingen inviterede publikum til at deltage i et tankeeksperiment, hvor hver enkelt deltager skulle gøre 
op med sig selv hvor de stod i forhold til missionen. Ville de udforske sig selv som kandidat til at komme 
afsted, eller var de mere optagede af at vælge hvad der kræves og hvem der skulle afsted? Hver aften blev 
to tilskuere udvalgt som den aftens kandidater til missionen. I løbet af forestillingen blev Cantabile 2’s 
arbejdsmetoder og fokus på det oprigtige møde med andre mennesker, kombineret med Bombina 
Bombasts færdigheder inden for videoprojektion, live streaming og Virtual Reality. 

Forestillingen blev vel modtaget af publikum og fik en række fine anmeldelser i løbet af de to 
opsætningsperioder i sæsonen. Arbejdet med Bombina Bombast var særligt givende for os, som teater, da 
de har et udtryk og nogle kompetencer, som både inspirerer os, og som står godt til vores egne. Det er 
næppe sidste gang vi arbejder med dem, og de er da også med i det store EU-projekt, som man kan læse 
nærmere om på side 10.  

Entropolis spillede 8 gange i alt i sæsonen, fordelt på både Vordingborg og Teaterøen i København med et 
publikumstal på i alt 328 tilskuere (med plads til 392, belægningsprocent 83,7 %). Hertil kommer to 
generalprøver med 68 tilskuere ud af 96 mulige. 

Andre kunstneriske aktiviteter 
 

Inspirations Laboratorium 
For 3. år i træk afholdte Sammenslutningen af Egnsteatre, Cantabile 2, Grønnegade Teater og Teatret 
Masken, Inspirations Laboratorium. Projektet er støttet af Kulturregion Storstrøm, Statens Kunstfond og 
region Sjælland. 

11 udøvende kunstnere fra forskellige kunstarter mødtes mellem den 26. til den 29. april i Grønnegade 
Teaters lokaler i Holmegård, til et fire dages intensivt forløb, hvor man undersøgte hvad inspiration er, og 
hvordan den ser ud på tværs af kunstarterne. 

Efter to år med eksterne proces-facilitatorer, der ledede afviklingen af de fire dages laboratorium, valgte 
teatrene i år at holde denne funktion internt, for at skabe opsamling og kontinuitet ud fra de erfaringer der 
var blevet gjort igennem årene. På den måde kunne erfaringerne sættes direkte i spil, frem for at teatrene 
skulle forsøge at briefe en ekstern på et tilstrækkeligt niveau. Det blev Siri Facchini Haff fra Cantabile 2, der 
fik funktionen som proces-facilitator.  

Det store arbejde med at forberede logistik og formidling var de foregående år varetaget af en ekstern 
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projektkoordinator, som tog hele opgaven – i år bød Cantabile 2 ind på den i samarbejde med en ekstern 
projektkoordinator, Sara Sarina Rommedahl, der havde en kortere ansættelse. 

2016 markerede afslutningen på Inspirations Laboratorium, og man kan læse om projektet på 
http://inspirationslaboratorium.dk. 

Teatrene har umiddelbart stor lyst til at finde en måde at fortsætte laboratorierne på, da det har været 
meget givende, både kunstnerisk og organisatorisk, men da Grønnegade Teater stopper som egnsteater i 
Næstved er samarbejdet i en helt ny situation, og derfor ikke umiddelbart lige til at fortsætte. 

Skytsengle – Projekt med Talentskolen i Næstved 
 

 

27.- 29. maj 2016 afholdt Talentskolen i Næstved en afgangsfestival, FACIT 2016. I forbindelse med 
festivalen indgik Cantabile 2 i et samarbejde med Talentskolens Skuespillerlinje, om en genopsætning af 
forestillingen Skytsengle som afslutningsforestilling for eleverne på skuespillerlinjen.  

Cantabile 2 trådte til i en instruktørrolle, hvor teatret også underviste eleverne i Human Specific 
Performance-genren, som er en hjørnesten i forestillingen. Teatret havde undervisning på Talentskolen fra 
midt i april, og i hele maj blev der arbejdet koncentreret på forestillingen.  

Kulturnat 
Som man vil kunne læse andetsteds i denne rapport flyttede Cantabile 2 i april administrationen fra 
Sukkerfabrikken i Steget til nye lokaler på Oringe i Vordingborg. Det blev fejret til Kulturnatten med et 
åbent hus arrangement, hvor vi, udover kaffe og kage, også bød på første omgang af vores nye koncept 
”Miniatures”. ”Miniatures” er en fællesbetegnede for nogle scener fra vores store Human Specific 
Performances, som får lov at stå alene som små selvstændige forestillinger i lettere bearbejdede udgaver. 

Skytsengle med Talentskolen i Næstved 

http://inspirationslaboratorium.dk/
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På denne måde kan publikum få en kortere human specific oplevelse på små 20 minutter.  

Til Kulturnatten spillede Cantabile 2 to scener fra forestillingen Ord Mellem Rum, en fra Lykkens Paradoks 
og en fra Venus Labyrinten, som alle blev opsat i de nye lokaler på Oringe.  

Miniatures er et koncept, som vi gerne vil arbejde videre med på sigt, så det er muligt at præsentere en lille 
forestilling, i en helt anden prisklasse end de store værker med omkring 30 forskellige rum. 

Forberedelser til efteråret 2016 
Den sidste del af 2015/2016 sæsonen blev også brugt på, at forbedrede de to førstkomne aktiviteter efter 
sommeren. Det drejede sig om den nye forestilling Skjult Nummer 4760 og Venus Labyrinten, som skal 
sættes op i Sankt Petersburg i oktober 2016. 

I forhold til den nye forestilling, Skjult Nummer 4760, skulle en håndfuld helt almindelige 
vordingborggensere indgå i forestillingen, og vi skulle desuden bruge lokale til hjælp med transport, og til at 
finde locations til forestillingen. Det arbejde startede vi sidst i maj, hvor vi fik tilknyttet en produktionsleder 
på forestillingen, som begyndte at kontakte spændende folk i området. 

I starten af april drog teatret til Sankt Petersburg i Rusland, forud for opsætningen af Venus Labyrinten i 
oktober. Formålet med besøget var, at afholde audition for at finde 11 russiske performere til 
forestillingen, samt at få besøgt og besigtiget de imponerende rammer, hvor forestillingen skulle spille – 
nemlig det store palads i Gatchina lidt uden for St. Petersburg Besøget gik som planlagt, og vi fik fundet 
nogle meget dygtige performere til forestillingen.  

Undervisnings og workshop-aktiviteter 
Cantabile 2 har altid haft et stort fokus på undervisnings- og workshop-aktiviteter, og særligt med den nye 
Egnsteateraftale, er der lagt op til et øget fokus på børne-, ungeområdet. Det arbejde vil fra næste sæson 
resultere i en decideret ungdomsafdeling af teateret, men allerede i 2015/2016-sæsonen, blev der taget 
hul på nogle vigtige tiltag. 

Verdensklasser 
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. 
At de har viden om stemmens og kroppens virkemidler, at de kan samarbejde og lytte aktivt til hinanden og 
bidrage med egne ideer. Samt at de får kendskab til improvisation, manuskript, koreografi og scenografi og 
kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre.  

Projektet har en lang række undervisningsforløb med danske og udenlandske scenekunstnere, samt 
forestillinger på skolerne og på Waves Festivalen. I løbet af 3 år fra 2016 vil der være 36 fordybede 
undervisningsforløb der munder ud i visninger/forestilling for forældre eller andre klasser. 

I løbet af foråret 2016, blev der afholdt 5 forløb, med klasser fra Svend Gønge-skolen i Lundby, 
Gåsetårnsskolens Marienberg afdeling, Møn Skole, og Svend Gønge-skolen i Bårse. Man kan læse om de 
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forskellige Verdensklasser-forløb, der løb af stablen i 2015/2016-sæsonen på www.verdensklasser.dk, hvor 
man også kan finde den komplette projektbeskrivelse.  

Verdensklasser har fået 500.000 DKK. over 3 år fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt 
Kulturministeriet og er desuden støttet af Vordingborg Kommune, som er den formelle projektleder på 
projektet. 

 

 

Skolen for Livet 
Fra den 7. til den 18. marts afholdte Cantabile 2 et workshop- og forestillingsforløb med den nye friskole 
Skolen For Livet i Stege. Skolen havde henvendt sig til teateret, for at høre om vi ville lavet et forløb med 
dem, og det endte ud i et ti-dages forløb, hver dag fra 9.00 til 11.30 i Cantabile 2’s øvesal på 
Sukkerfabrikken i Stege. 

Vi arbejdede med at iscenesætte et eventyr, som eleverne kendte godt i forvejen. Det hele mundede ud i 
en visning den 18. marts for en sal fyldt med elevernes familie og venner. 

Workshops i Spanien og Italien 
I slutningen af juni deltog Cantabile 2 i Festivalen Experimental Room Festival i Barcelona. Festivalen er en 

Tegning til Cantabile 2 fra eleverne i 4.g på Gåsetårnskolen, Marienberg, i forbindelse med Verdensklasser. 

http://www.verdensklasser.dk/
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festival for ”Time-, Site- & Human Specific Performance Art”, og der deltog kunstnere fra Spanien, 
Catalonien, USA, Bulgarien, Brasilien, Italien, Polen, De Kanariske Øer og altså Danmark. 

Cantabile 2 deltog med en workshop, mandag den 20., og en lille visning af scenen ”Håndsrækning” fra 
Lykkens Paradoks onsdag d. 22. juni. 

Direkte herefter, var Cantabile 2 blevet inviteret til Sardinien af Teatro Actores Alidos. Her afholdtes en 
Human Specific Master Class i smukke Quartu Sant'Elena tæt på Cagliari over 10 dage, afsluttende med en 
åben visning.  

De to forløb understreger Cantabile 2’s fokus på at udbrede Human Specific Performance Art til hele det 
Europæiske kontinent, og giver os mulighed for at udvide vores netværk og finde nye potentielle 
samarbejdspartnere. 

In Touch – Creative Europe ansøgning, svar og videre proces 
Onsdag den 7. oktober var datoen, hvor Cantabile 2, sammen med de internationale partnere, afleverede 
den store ”In Touch” Creative Europe-ansøgning, for et stort europæisk Human Specific projekt, som, under 
ledelse af Cantabile 2, skulle afholde en række projekter i løbet af fire år i hele Europa, for at udvikle 
Human Specific kunstarten og udbrede kendskabet til den. Processen havde været i gang længe, og vi 
havde, som nævnt i sidste sæsons årsrapport, holdt mange møder med de involverede partnere. Efter 
Waves gik Cantabile 2 dog ind i den intensive skriveperiode, hvor projektet skulle nedfældes på papir og de 
allersidste aftaler skulle skrives under på. Om formiddagen den 7. oktober blev ansøgningen sendt afsted, 
og vi kunne så se frem til at få svar på ansøgningen engang i marts eller april.  
 
Svaret kom den 15. april, og var desværre negativt. In Touch-projektet fik 77 ud af 100 point i EU's 
karaktersystem, og kun projekter med 87 eller derover blev støttet. Herefter gik en proces i gang, hvor vi 
nærstuderede svaret og diskuterede hvor der var mangler, og om det var mangler vi kunne, og havde lyst 
til, at rette op på til en evt. genansøgning.  
 
Vi kom frem til, at manglerne var relativt overkommelige at rette op på, og vi begyndte således, at 
udarbejde et forbedret EU-projekt. Udgangspunktet var det samme, og mange af partnerne var de samme, 
men vi ville bruge sommeren på at rette til. Det arbejde fortsatte sommeren over og ind i den nye sæson, 
frem imod ansøgnings-deadlinen 23. november 2016.  
 

Dialog med Eksterne partnere 
DT Teaterseminar – Den 20. til 22. november afholdte Danmarks Teaterforeninger det årlige 
Teaterseminar, som denne gang blev afholdt i Frederikshavn i Arena Nord. Seminaret var både en mulighed 
for at komme i nærmere kontakt med relevante teaterforeninger, og for at netværke med de andre 
professionelle aktører. Cantabile 2 mødte bl.a. op med en helt ny trailer til forestillingen Entropolis. 

Teaterhøjskolen Rødkilde – den 21. januar 2016 kom Teaterhøjskolen Rødkilde på besøg i vores lokaler i 
Stege. Cantabile 2 og Rødkilde har et godt forhold, og plejer altid at sørge for at de nye hold enten kommer 
til et lille oplæg på teateret eller til en lille visning. Denne gang blev det til et oplæg og en rundvisning i 
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vores lokaler. Enkelte elever kom også til arbejdsvisninger forud for premieren på Entropolis i november. 

Vordingborg Ro- og kajakklub – Onsdag den 2. marts afholdte Cantabile 2 et lille oplæg om teateret og om 
Waves Festival for medlemmerne i Vordingborg Ro- og kajakklub. Klubben havde henvendt sig, for at få et 
kulturelt indslag til et af deres aftenhyggearrangementer, og Cantabile 2 troppede op med en masse 
billeder og gode historier om forestillingerne og om Waves Festival. 

Københavns Film & Teaterskole – Den 29. til 31. marts kom et hold elever fra Københavns Film & 
Teaterskole til et undervisningsforløb hos Cantabile 2, som en del af deres uddannelse. Forløbet endte ud 
med en lille visning for familie og venner. 

IETM – IETM står for International European Theatre Meating og er en organisation, der arrangerer 
branchens vel nok største internationale møde for producenter, opkøbere, festivaler og lignende. I 
2015/2016-sæsonen blev der afholdt møder i Budapest og Amsterdam, og Cantabile 2 valgte ikke at være 
til stede til dem pga. tidspres med henholdsvis Entropolis i november 2015 og auditions til Venus labyrinten 
i Sankt Petersburg i april. Cantabile 2 har siden indledt en samtale med IETM, om at være medlem på 
halvårsbasis, da vi ofte har projekter, der kolliderer med IETM-datoerne, og derfor kunne tænke os, at have 
frihed til ikke at skulle betale kontingent, hvis vi ikke har mulighed for at deltage. 

Vordingborg Kommunes Kultur-, Idræts- og Fritidsforvaltning – Cantabile 2 har fortsat et tæt samarbejde 
med Kommunens kulturudvalg, igennem Kulturchef Jesper Kjærulf og Kulturdirektør Lisbeth Mogensen. 
Særligt omkring forhandlingerne om den nye egnsteaterkontrakt og omkring flytningen fra Stege til 
Vordingborg, har vi været meget glade for en kontinuerlig og gavnlig dialog med kommunen. 

Organisatorisk 
I kalenderåret 2015 havde Cantabile 2 7.0 årsværk. Det er et fald på 1,8, hvilket blandt andet skyldes, at 
forrige sæsons forestilling Lykkens Paradoks havde et noget større hold, end denne sæsons forestilling 
Entropolis. 

Sæsonen så to ændringer i det fastansatte hold på teateret. I februar valgte Produktionsleder og Projekt 
Koordinator Catrine Bek, at opsige sin stilling. Vi ventede med at besætte hendes post, da vi først skulle 
finde ud af hvordan stillingen skulle se ud – især med henblik på, om vi ville give os i kast med en ny EU-
ansøgning. I maj ansatte Cantabile 2 Gavin Clarke i rollen som producent. Gavin har tidligere være ansat på 
Center for Kultur og Udvikling, blandt andet som programansvarlig for Images Festivalen, som Cantabile 2 
tidligere har været en del af. Gavins første store opgave ville være, at lede teatret igennem udviklingen af 
det nye EU-projekt og ansøgningen hertil. 

Den anden ændring i staben var, at Karolina Pietrzykowska, som har været fast performer på vores 
forestillinger siden 2006 med meget få undtagelser, nu er blevet en fast del af holdet. Hun har fået ansvar 
for teaterets lager og koordinering her af, samtidig med at hun hjælper med workshop- og 
undervisningsopgaver. Desuden hjælper hun med det opsøgende arbejde i forhold til nye projekter og 
samarbejdspartnere. 

Derudover var de fastansatte i sæsonen 2015/2016 de samme som sidste sæson; Nullo 
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Facchini(kunstnerisk leder), Siri Facchini Haff(fundraiser, projektudvikler og performer), Helle 
Iuel(administrator) og Anders Cules Nielsen(pr og markedsføring). 

I forbindelse med Waves Festival 2015 blev Elke Laleman hyret som teknisk leder, mens Helle Bøgelund 
blev ansat som ekstra PR medarbejder. Elke er allerede booket til Waves Festival 2017, og vi regner også 
med at invitere Helle tilbage igen, hvis det bliver muligt. 

Til Entropolis stod Bombina Bombast for mange tekniske ting i udviklingsfasen, og Toni Ales blev hentet ind 
i opsætnings- og afviklingsperioden. Elke Laleman tog over som tekniker i spilleperioden på Teaterøen i 
København. Vores vanlige tekniker Allan Hansen var tekniker på Ord Mellem Rum under Waves Festival. 

I sæsonen 2015/2016 forblev Cantabile 2’s bestyrelse uændret, og var således: 

• 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 

Flytning af administrationen 
I forbindelse med den nye egnsteateraftale, blev Cantabile 2 beskåret økonomisk, og løsningen blev, at 
teateret begyndte at lede efter nye steder at have administration til en anden husleje. Det lykkedes og den 
1. april flyttede teateret ind i ny-istandsatte lokaler på Oringe i Vordingborg. 

 

 

 
Cantabile 2’s nye smukke omgivelser 
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De nye flotte lokaler blev, som nævnt, officielt indviet til Vordingborg Kulturnat, med et åbent hus-
arrangement. Publikums respons var, at det var dejligt at have teateret tilbage i byen. 

I starten var det meningen, at teateret ville beholde lager og øvefaciliteter på Sukkerfabrikken i Stege, men 
det er siden blevet besluttet, at opsige disse med 2016’s udgang. 

Økonomi 
Sæsonens økonomiske resultat viste et overskud på 17.552 DKK, i modsætning til sidste sæsons underskud 
på 115.448 DKK. Det betyder at teatrets egenkapital ved sæsonens afslutning er på -97.896 DKK. 

Det beskedne overskud skal ses i forhold til en Waves Festival, der var den dyreste vi endnu har afholdt 
med en egenfinansiering på lige godt en million kroner. Set i det lys er årsresultatet ganske tilfredsstillende.  

I sæsonen indførtes en ny udvidet dobbeltkontrol på årsbudgettet, samt en ny og forstærket 
kontrolprocedure for kasserapporter og kasseafstemning samt administratorens brug af betalingskort.  

Det blev igangsat at ændre regnskabsåret så det følger kalenderåret, derfor får efteråret 2016 et 
halvårsregnskab, hvorefter den nye praksis træder i kraft. Dette medfører at en lille vedtægtsændring skal 
gennemføres i den kommende sæson.  

En ny budgetlægningsprocedure træder derimod i kraft allerede fra næste regnskab, da budget og regnskab 
nu indrettes så det følger bogføringens kontoplan. 

Presseomtale 
Samlet set blev Cantabile 2 omtalt i medierne 153 gange (i forhold til 146 i den forgående sæson). 87 af 
omtalerne omhandlede Waves Festival, og resten Cantabile 2’s øvrige virke. Især blev der skrevet meget 
om den usikre situation om egnsteaterkontrakten, om den nye forestilling Entropolis og om flytningen 
tilbage til Vordingborg. 

I alt blev Cantabile 2 omtalt i lokale og regionale aviser 88 gange og i de store nationale aviser 5 gange. 40 
gange blev vi omtalt i webartikler, 12 gange i radioen, og 8 gange i TV. 

Waves Festivalen var, som sagt, den begivenhed der fik mest opmærksomhed, hvor vi særligt vil fremhæve 
en flot dobbeltside i Information, og flere indslag på landsdækkende radio og tv. Entropolis fik også fin 
opmærksomhed, især lokalt, hvor flotte artikler i Sjællandske og Sydsjællands Tidende var højde punkterne 
i november, og vi fik mange digitale omtaler efter forestillingen var i København. Entropolis blev anmeldt 6 
gange, og lå solidt på ca. 4 ud af 6 stjerner.  

Perspektiver for fremtiden 
Efteråret 2016 kommer til at byde på to store kunstneriske projekter. Det første er den nye egenproduktion 
Skjult Nummer 4760, som i høj grad fokuserer på lokalidentitet og -engagement. Forestillingen foregår 
forskellige steder i og omkring Vordingborg, og helt almindelige vordingborgensere vil indgå som frivillige 
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og medvirkende i forestillingen. 

Det andet store projekt er den russiske premiere på Venus Labyrinten. Forestillingen spiller på det 
historiske Gatchina Palads i Gatchina tæt på Sankt Petersburg. Det er første gang Cantabile 2 spiller i 
Rusland, og det er første gang en stor Human Specific-opsætning bliver vist i Rusland. 

Derudover vil teateret arbejde intensivt med de internationale partnere, om udformningen af ansøgningen 
om det nye EU-projekt. Deadline er 23. november, og efteråret vil blandt andet blive brugt på 
udviklingsmøder i Vordingborg. 

Cantabile 2 vil også begynde på arbejdet med at etablere en Børne-/Ungeafdeling. Verdensklasser byder på 
nye forløb, og teateret begynder også at lave det indledende planlægning på et undervisningskoncept, som 
skal komme hele kommunen til gavn. 

Og endeligt vil efteråret gå med forberedelse til næste års arbejde, med fokus på Waves Festival 2017. 
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Bilag – udvalgte presseudklip 

18-08-2015 Sjællandske - Waves i stride strømme 
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28-08-2015 Information - Er det nu jeg vælter systemet 
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31-10-2015 Sjællandske – Vil du til Mars? 
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13-01-2016 teater1.dk - Anmeldelse af Entropolis 
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10-02-2016 Sjællandske - Festivaler skaber millionomsætning 
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01-06-2016 Sydsjællands Tidende - Elever bliver verdensborgere 
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