UNDERVISNINGSMATERIALE
SPILLEPERIODE:
2. februar til 16. februar, man-fre kl. 20:00, lør kl. 17:00
SPILLESTED:
Københavns Musikteater, Kronprinsensgade 7, Kbh. K. (overfor Cafe Sommersko)
BILLETTER:
35 kr. (min. 6 unge under 25 år) - www.billetten.dk/event/32076 eller telefon 7020 2096
MØD DE MEDVIRKENDE:
Efter nærmere aftale kan I få en snak med de medvirkende efter forestillingen
YDERLIGERE INFO:
Tine Selmer Bertelsen, tine@bertelsen.org / 2615 6051
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KÆRE FAGLÆRERE I DRAMA,
PSYKOLGI, FILOSOFI OG
BILLEDKUNST
Med afsæt i Teater Rio Roses arbejdsmetoder og med afsæt i temaerne i HIMMEL og
JORD følger her forslag til opgaver og øvelser, der både kan bruges til at forberede
eleverne til at se forestillingen eller supplere og perspektivere elevernes teateroplevelse
efterfølgende.
Øvelserne her har afsæt i praksis og personlige refleksioner og præsenteres samlet under
overskriften Laboratorium. Der er mange måder at integrere fagspecifikke teoretiske
øvelser/perspektiver i laboratoriet. Både som teoretisk perspektivering af de enkelte
øvelser, som indledning og rammesættende for arbejdet i laboratoriet eller som en
videreudvikling af/til de enkelte øvelser.
Arbejdet med forestillingen ”Himmel og Jord” udvikler bl.a. elevernes evne til at:
Psykologi
Reflektere over hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig.

Filosofi
Reflektere, perspektivere og stille spørgsmål med afsæt i eget liv og egne forståelser.

Billedkunst
Reflektere personligt over oplevelser af visuelle fænomener gennem undersøgende aktioner.

Drama
Forstå konkrete sceniske udtryk og spil samt udvikle personlige oplevelsesmæssige
kompetencer.

God fornøjelse!
Mvh
Teater Rio Rose
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OM HIMMEL OG JORD
Inspirationen til HIMMEL OG JORD er oprindeligt hentet fra billedkunstneren Poul Jepsens
skulpturer 1.
Forestillingen er skabt ud fra devising-principper 2, hvor alle de involverede kunstneriske
kræfter sammen udvikler og skaber forestillingen.
Manuskript:

Tove Bornhøft, Poul Jepsen, Anne Karina H. Nikolajsen, Anette
Katzmann og Folmer Kristensen
Instruktør:
Tove Bornhøft
Scenografer:
Tove Bornhøft og Poul Jepsen
Medvirkende:
Anne Karina H. Nikolajsen, Anette Katzmann og Pete Livingstone
Administrator: Hanna Grue
Fotograf:
Thomas Andersen
Skolemateriale: Anja Dhyrbye
Varighed:

1 time

I HIMMEL OG JORD indgår musik af:
Sam Phillips - Peder - Uliatko Stefanovski - Nino Rota - Benny Andersson - Jack Johnson
- Alberto Iglesias - Snüzz.
HIMMEL OG JORD er støttet af:
Kunstrådets Scenekunstudvalg, Bikubenfonden, Københavns Scenekunstudvalg og
Wilhelm Hansen Fonden.
4

TEATER RIO ROSE

CARIT ETLARS VEJ 3 | DK 1814 FREDERIKSBERG C
TEL +45 62 22 03 16
POST@RIOROSE.DK | WWW.RIOROSE.DK

EN FORESTILLING BLIVER TIL
Teater som laboratorium
For Rio Rose er teater først og fremmest en kommunikation med publikum, som beror på
et ønske om at dele vores lyst til at udforske. Vores teaterarbejde har altid fungeret som
et laboratorium med plads til udforskning af både arbejdsproces og teatersprog.

Skabelse af et udgangspunkt
Vores forestillinger involverer alle teaterets medvirkende. Både skuespillere, instruktør,
koreograf, lysdesigner, teknikere etc. Når prøveforløbet starter, har vi intet manuskript. I
stedet mødes vi alle i en 4 ugers fælles kreativ skabelsesproces, hvor vi gennem
improvisationer 3 i en devisingform 4 undersøger og formgiver idéerne/temaet ved fx at
stille vores personlige tolkninger på forskellige spørgsmål til rådighed.
I arbejdet med at skabe forestillingen HIMMEL OG JORD arbejdede vi blandt andet med
at improvisere over følgende stikord:























Balancen mellem drømmen om at flyve og bevaring af
jordforbindelsen
Springe ud i det – tage chancen
Gå til bunds eller stige til vejrs
En åbenbaring
Et problem er ikke noget problem
Gøre noget livsnødvendigt
En banegård med flyvende tæpper
Noget drømmeagtigt
At overleve
Ikke god nok
Mod og overmod
Tegn på at man er fortabt
Hvor vingerne vokser
Nære håb/gøre sig forhåbninger
Tage afsked med noget
Engel
Vægtløs
Arrogant
Forlænge sin bevægelse
Opstået af længsel
Være bundet – løsne sig

I processen skabes et overflødighedshorn af scener som alle optages på film, som
instruktøren bruger til efterfølgende at udvælge det materiale, som vil blive
udgangspunktet for forestillingen og for den næste proces.

1. 2. 3. gennemklipning
Her monteres forestillingen. I løbet af 8 uger arbejder vi med at finde essensen i materialet
og udvælge netop de scener, der skal være med. Når vi står tilbage med de mest ærlige
og velfungerende improvisationer, sætter vi dem sammen til et scenisk forløb via en
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minutiøs montageteknik. Ligesom en film går forestillingerne gennem en første, anden og
tredje gennemklipning, før den færdige forestilling er klar.

Stram koreografi og ekstrem præcision
For at bevare den ærlighed, intensitet og magi, som opstår under udviklingen af
forestillingen, bliver handlinger, bevægelser, ord og musik indarbejdet i en stram og
detaljeret koreografi. Den gentages med ekstrem præcision, hver gang vi spiller en
forestilling, som virker frigørende for skuespillerne og giver dem en naturlighed og et
stærkt nærvær i deres arbejde.

Et sprog uden ord
Når vi arbejder med det sceniske udtryk, leder vi efter et sprog, der ikke nødvendigvis er
baseret på ord. Dette ordløse sprog udforsker vi gennem et fysisk, visuelt, musikalsk og
menneskeligt udtryk, der ikke kun er rettet mod logikken og forståelsen men også mod det
associative og emotionelle.

Teater til hjertet
Teater Rio Rose forsøger at ramme og lande direkte i hjertet, sanserne, erindringen og
følelserne. Vi vil gerne røre og bevæge, skabe genkendelse eller det modsatte. Vi ønsker,
at hver enkelt tilskuer skaber sin egen fortolkning og på den måde er medskabende i
forestillingen.
Teater Rio Rose har gennem mange år været inspireret af bl.a. den tyske koreograf Pina
Bausch 5 og filmskaberne John Cassavetes 6 og Roy Andersson 7. Teater Rio Rose har
turneret i 18 lande.
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KÆRE DIG
HIMMEL OG JORD er en sanselig forestilling. Et teaterstykke der viser tre menneskers
fysiske og mentale flyvetur gennem livet i en svær balancegang mellem lethed og
tyngde.
HIMMEL OG JORD er stemningsbilleder: Billeder på glæde. På det at såre hinanden. På
det gerne at ville kysse. På det ikke altid at nå hinanden med de rosende ord, man har.
På lysten til at falde. Og lysten til at lette og svæve, uden at styrte…
Vi har lavet en forestilling, der vækker eftertanke og fantasi. Nu er det tid til at stille
skarpt på dig og dit liv. Det er din tur til at eksperimentere og undersøge tyngdekraften.
Hvornår er der tyngde i dit liv? Hvornår føltes dit liv tungt? Hvornår var det let? Kan det
tunge gøres let? Hvornår bliver det lette tungt?
Vi ønsker at invitere dig og dit hold inden for i vores univers. I skal i gang med at opbygge
jeres eget laboratorium.
I laboratoriet arbejder I både sammen og hver for sig med øvelser, der undersøger
tyngde og lethed på forskellig vis.
Hvad sker der, når man fortolker begreber intellektuelt, fysisk og visuelt? Og hvad sker
der, når man skal gøre sine egne refleksioner forståelige for andre… og de bliver
udfordret? Og hvad sker der, når I skal nå frem til et fælles resultat?
Rigtig god arbejdslyst!
Mange hilsner
TEATER RIO ROSE
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LABORATORIUM

Velkommen til en udforskning af tyngdekraften
Velkommen til et øjebliks vægtløshed – i frit fald
Velkommen til alt mellem HIMMEL OG JORD

Hvad har laboratoriet at gøre med mit fag?
Med de øvelser, I skal lave i laboratoriet, arbejder I med ”kognition”. Kort fortalt
handler kognition om refleksioner: både personlige og teoretiske refleksioner over din
egen læring og udvikling. Med øvelserne trænes du til at observere, inddrage og
forholde dig til sig selv og din omverden. Og du trænes også i at inddrage dine
personlige iagttagelser og bruge dem til at reflektere fagligt.
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ØVELSE 1: Refleksioner over tyngde og lethed
Begynd individuelt:
Blindskrivning/processkrivning: 3 min. uafbrudt(!) skrivning. Ordet er frit og fortolkningen er
fri.
A: Fortæl en historie fra dit liv, hvor du er hovedpersonen, og hvor tyngde er den bærende
fortælling.
Brug evt. næste side til at skrive på og begynd evt. med følgende
Når jeg hører ordet tyngde minder det mig om….




Brug 5 min på at overveje, hvilke sekvenser af historien, der bedst beskriver din
forståelse af tyngde.
Udvælg et ”still-billede” fra historien. Forestil dig evt. din historie som et
filmmanuskript. Udvælg et stemningsbillede fra historien. Brug tid på at finde ud af,
hvordan du bedst kan formidle dette til de andre på holdet. Hvilke virkemidler skal
du tage i brug?

B: Fortæl en historie fra dit liv, hvor du er hovedpersonen, og hvor lethed er den bærende
fortælling.
Brug evt. næste side til at skrive på og begynd evt. med følgende
Når jeg hører ordet lethed minder det mig om….




Brug 5 min på at overveje, hvilke sekvenser af historien, der bedst beskriver din
forståelse af lethed.
Udvælg et ”still-billede” fra historien. Forestil dig evt. din historie som et
filmmanuskript. Udvælg et stemningsbillede fra historien. Brug tid på at finde ud af,
hvordan du bedst kan formidle dette til de andre på holdet. Hvilke virkemidler skal
du tage i brug?

Forbered en præsentation af begge still-billeder for din gruppe.
Hver præsentation må maks. vare 3 minutter.
Fælles:
I skal nu på skift i gruppen præsentere jeres still-billeder af henholdsvis tyngde og lethed
for hinanden. Lad ”billederne stå” uden at kommentere, under og efter præsentationen.
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Øvelse 1 fortsat…
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ØVELSE 2: Fortolkning af tyngde og lethed med ord, musik og billeder
Tegn 2 cirkler (brug vægavis eller andet stort papir)
Udfyld med ord: Her kan I både vælge hele sætninger eller citater fra fx film, bøger, SMSbeskeder, tweets, blogs eller andet. I kan også udvælge enkeltstående ord.
Udfyld med musik: Udvælg musik, du/I mener, beskriver lethed og tyngde. I kan både
arbejde med genrer, sekvenser fra en sang, en playliste på Youtube, Spotify eller
lignende. Vigtigt ved valg af musik: fokuser på musikken/lydbilledet og ikke teksten i et
nummer.
Udfyld med billeder: Billeder kan bl.a. være fotografier fra dit eget liv, andre fotos og
illustrationer, kunstværker eller still-billeder fra en film.
Udvælg de mest centrale elementer fra cirklerne, der tilsammen formidler jeres fælles
forståelse af tyngde og lethed.
Udarbejd en præsentation for resten af holdet på maks. 5 minutters varighed. I har frie
hænder til, hvad, og hvordan I vil lave præsentationen.
Samlet refleksion for hele holdet
 Er der fortolkninger og refleksioner som går igen i jeres præsentationer?
 Hvilke metoder og fremgangsmåder har været bedst til at undersøge og formidle
tyngde og lethed?
 Hvordan er din egen fortolkning af begreberne tyngde og lethed blevet påvirket
undervejs i gruppearbejdet?
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Supplerende øvelser i billedkunst
(eleverne inddeles i grupper af 2 personer)
Arbejd med objekter
Medbring/find to objekter der repræsenterer henholdsvis tyngde og lethed.
Arranger 2 borde i undervisningslokalet. Det ene skal rumme objekter, der
repræsenterer tyngde og det andet objekter, der repræsenterer lethed.
Placer dine egne objekter på bordet.
Når alle objekter er samlet på bordene får I 10 min til at betragte objekterne.
Sammen med din gruppepartner udvælger I nu et objekt, der repræsenterer tyngde
og et, der repræsenterer lethed. Vælg gerne andre objekter end jeres egne.
Gruppeøvelse: min. 30 minutter
 På hvilken måde kan objektet, der repræsenterer lethed, tilføjes tyngde?
 På hvilken måde kan objektet, der repræsenterer tyngde, tilføjes lethed?
Genplacer de ”nye” objekter på de 2 borde
Når alle objekter er samlet på bordene får I 10 min til igen at betragte objekterne.
Gruppevis reflekterer I over bl.a.:
 Hvilke objekter har byttet plads?
 Hvad er der ændret på objekterne?
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Supplerende øvelser i dramaundervisningen
Fysiske øvelser
Arbejd med bevægelser, der giver dig tyngde og lethed. Gør bevægelsen simpel, let og
banal – kog den ned.
Improvisationsøvelser over simple udsagn
Skab improvisationer solo eller i grupper med 2 - 4 personer.
Arbejd 5-15 minutter med et udsagn som inspirerer dig og sætter gang i en tankerække
og/eller en bevægelse.
Brug udsagnene herunder eller lav en række af jeres egne udsagn.























Balancen mellem drømmen om at flyve og bevaring af jordforbindelsen
Springe ud i det – tage chancen
Gå til bunds eller stige til vejrs
En åbenbaring
Et problem er ikke noget problem
Gøre noget livsnødvendigt
En banegård med flyvende tæpper
Noget drømmeagtigt
At overleve
Ikke god nok
Mod og overmod
Tegn på at man er fortabt
Hvor vingerne vokser
Nære håb/gøre sig forhåbninger
Tage afsked med noget
Engel
Vægtløs
Arrogant
Forlænge sin bevægelse
Opstået af længsel
Være bundet – løsne sig
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TO SCENER FRA
FORESTILLINGEN
HUSK
Husk og nyd hinanden.
Husk og nyd livet.
Husk og lad være med at køre for stærkt.
Husk at vitaminerne sidder i skralden.
Husk og stem på den rigtige.
Husk det er ikke sikkert at flertallet har ret.
Husk pas og penge.
Husk det er ikke pænt og pege.
Husk og tøm skraldespanden.
Husk og træk håndbremsen.
Husk og sig undskyld.
Husk og elsk din næste.
Husk og sig tak.
Husk og skift olie.
Husk og se TV avisen.
Husk og skift til elsparepærer.
Husk og børste tænder.
Husk at film skal ses i biografen.
Husk at lytte og smile.
Husk at låse og slukke.
Husk at give et bidrag.
Husk at vær høflig.
Husk at skrive fødselsdagskort.
Husk og spis brød til.
Husk og hjælp med at tage ud af bordet.
Husk at dele sol og vind lige.
Husk at købe pladsbillet.
Husk og besøg de gamle.
Husk og giv et bidrag.
Husk at det er det indre, der tæller.
Husk og holde fri.
Husk at livet er smukt.
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GUTTERMAND
A: Ved du hvad? Den der hvide skjorte, ikke?
P: Ja.
A: Det er lige dig.
P: Synes du det?
A: Hm. Ja.
P: Tak.
AK: Du er bare så skide flot.
A: Ja.
P: Tak.
AK: Den er rigtig god til dig den farve der.
A: Ja.
AK: Jamen du stråler.
A: Ja.
AK: Det er pisseflot.
A: Ja.
P: Tak.
AK: Du lyser simpelthen op. Det er rigtig flot med hvidt til dig.
A: Ja, det er helt vildt. Du er altid så flot i tøjet.
AK: Ja, det er du.
A: Ja.
AK: Og så er du så pissedygtig.
A: Ja. Og du er også altid så positiv.
AK: Ja. Og Glad.
A: Ja.
AK: Og det smitter.
A: Ja det gør det.
AK: Det gør det bare. Er det ikke rigtigt? A: Jo. Det er helt fantastisk. Og så den latter du har.
P: griner
A og AK griner
AK: Ja, den er bare så dejlig.
A: Ja.
AK: Det smitter, er det ikke rigtigt?
A: Jo, det er helt fantastisk. Du er bare sådan en guttermand.
AK: Ja, det er du.
A: Ja, og så kan man bare altid regne med dig.
AK: Hm. Du giver så meget på den måde.
A: Ja. Ja. Og det er så beroligende.
AK: Ja. Ja. Det er så trygt.
A: Ja, det er så trygt.
AK: Det er det bare.
A: Ja.
AK: Og ved du hvad? Det er faktisk unikt.
A: Ja, det er unikt.
AK: Det er bare fantastisk. Ved du hvad….
A: Ja, det er det.
AK: Ved du hvad. Du er simpelthen fantastisk! Ja, det er du.
A: Ja, det er du bare.
AK: Og så dit komiske talent.
A: Gud ja !! Det er lige meget, hvad du laver, så er det sjovt.
AK: Ja.
A: Bare du løfter en arm, så er vi ved at dø af grin!
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A: Og det er altså ikke noget man kan lære. Det er simpelthen noget du har.Sådan er du bare.
AK: Ja, sådan er du bare.
A: Sådan er du simpelthen bare. Det er helt fantastisk.
AK: Ja
A: Altså jeg er vild med det.
AK: Ja men det er simpelthen .. så skønt.
A: Jeg elsker det.
AK: Hm. Det er så skønt.
A: Jeg elsker det.
A og AK: Det er så dejligt, det er simpelthen så skønt. Jeg elsker det. Hm. Og det er hele vejen
igennem.
P: Tak.

NOTER
1

Poul Jepsens skulpturer - http://www.pouljepsen.com/foto.html
Devising-principper - http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Begreber/devising
3
Improvisationer - http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Genrer/improvisation
4
Devisingform - http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Begreber/devising
5
Pina Bausch - http://da.wikipedia.org/wiki/Pina_Bausch
6
John Cassavetes - http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cassavetes
7
Roy Andersson – http://www.royandersson.com/
2
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