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EN SANG SIGER MERE END 100 ORD
100 SANGE er blevet kaldt en ønskekoncert til verdens undergang. Apokalypsens Giro 413. Seks
dygtige skuespillerstuderende fra Den Danske Scenekunstskole i Aarhus folder vingerne ud i ny
præsentationsforestilling om at komme helt tæt på livet, når døden banker på – og om at indse,
at vi har intet og alt til fælles. Aarhus Teater Stiklingen 8. maj, Folketeatret 6. juni.
Eksistentiel forestilling om livets skrøbelighed
Vi befinder os på en togperron en september morgen. Perronen er fyldt med mennesker midt i livet, der alle
skal med toget. En skal til begravelse, en anden til jobsamtale, en tredje på ferie. Fire minutter efter blæser
konduktøren i sin fløjte – i banegårdscaféen taber servitricen Sally en kop, der går i tusinde stykker, og i samme
øjeblik da hun ser ud gennem caféens vindue, eksploderer toget og hele verden sættes i brand. Radioen spiller
pop – Bette Davis Eyes.
Forestillingen udspiller sig i de fire minutter inden braget kl. 08:55. Medrivende fortælles historier om
passagerernes drømme, kærlighed og tvivl, om håbefulde møder og en verden af muligheder spejlet i et enkelt
øjeblik. Fortællingerne overlapper og gentager sig selv. Som i omkvædet til de popsange, der kører.
”100 SANGE er et stykke, som kommer til at være aktuelt lige så længe, der findes mennesker. Grundlæggende
tager Schimmelpfennig pulsen på noget, som vi alle kender til, men som ingen af os kan beskrive – nemlig livets
ophør, døden. Men samtidig med at stykket kredser om døden, er det en forestilling fuld af livslyst og vitalitet en hyldest til livet. Det kan lyde banalt og simpelt, men er i virkeligheden komplekst og spændende. Måske
netop som en god popsang” Instruktør Viktor Tjerneld
Alt det, vi er fælles om
100 SANGE handler om alle de oplevelser, vi er fælles om – som også er Aarhus Teaters slagord. Det handler
om livet og om døden. Forestillingen begynder med et brag, og lyset blænder op for seks almindelige
mennesker, der står midt i en støvsky. En mand tager ordet, men han ved ikke, hvordan han skal starte. Han
står nemlig i et limbo mellem liv og død og vil nu fortælle, hvad han har oplevet. Men hvordan taler man om
noget, vi som mennesker ikke har et sprog for – døden? Ved at tale om livet. Døden på togperronen forvandles
derfor til en forudsætning for overhovedet at tale om det, vi har oplevet på vej mod katastrofen.

100 SANGE er et korværk af stemmer, der folder livet ud – både det levede og det ulevede – for de skæbner,
der skulle med toget eller tog afsked på perronen. Korværket udgør en fortælling om øjeblikkets tilfældighed
og terrorens ofre. Med sangene udtrykker de alt det, de ikke kan sætte ord på – de bliver et nyt sprog for de
følelser, der synes umulige at beskrive.

”Når fortællingen springer mellem rollerne, kræves der noget af publikum. Man må være nysgerrig på de
mennesker, vi møder på scenen. Hvem er de, hvad tænker de på, hvor kommer de fra? Samtidig bliver det
universelle og medmenneskelige understreget med disse utraditionelle rolletildelinger. Disse mennesker, vi
møder i 100 SANGE, har intet tilfælles – og disse mennesker har alt til fælles” Instruktør Viktor Tjerneld
Vi finder aldrig ud af, hvordan karaktererne er forbundne på andre måder end tilfældet. Men ofrene danner et
fællesskab, sammen hver for sig: deres individuelle op- og nedture spejles i og flettes sammen med hinanden.
Morgendagens stjerner
100 SANGE er et rekviem skrevet af tyske Roland Schimmelpfennig, der er den mest spillede moderne
dramatiker i sit hjemland og en af Europas førende. Peter Weiss har oversat, mens svenske Viktor Tjerneld, der
senest har lavet SPEJLMANDEN på Mungo Park og ET JULEEVENTYR på Nørrebro Teater, står for
iscenesættelsen. Scenografi og kostumer skabes af Katrine Gjerding, der også stod for scenografien til
præsentationsforestillingen HVAD VI TALER OM, NÅR VI TALER OM KÆRLIGHED på Aarhus Teater i 2017. Til 100
SANGE har hun ladet sig inspirere til kostumerne af billeder af mennesker midt i livet pludselig dækket af støv
og murbrokker på vej ud af World Trade Center på 9/11.
Med 100 SANGE kommer publikum helt tæt på morgendagens stjerner, når seks skuespillere, der alle er på
scenen under hele forestillingen: Amalie Drud Abildgaard, Ane Stensgaard Juul, Joachim Bach Rosendal,
Ludmilla Faber Striim, Martin Ivan og Ulrik Windfeldt-Schmidt fra Scenekunstskolen i Aarhus viser sig frem.
”At arbejde med skuespiltalenterne fra Den Danske Scenekunstskole er utroligt inspirerende. De er et hold fuld
af lyst og god energi, og med en fantastisk evne til at blive ved med at udforske både sig selv og
Schimmelpfennigs univers. Når man arbejder med ensembler som dette, bliver man gang på gang mindet om,
hvor sjovt det netop er at lave teater” Instruktør Viktor Tjerneld
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FAKTABOKS: HVEM ER ROLAND SCHIMMELPFENNIG?
Født 1967 i Göttingen, Tyskland
Dramatiker og teaterinstruktør
I øjeblikket den mest spillede samtidsdramatiker i Tyskland
Hans stykker er blevet opført i mere end 40 lande
Schimmelpfennig arbejder med teksten som opsætningens omdrejningspunkt
Skriver avanceret samtidsdramatik, fordi han ikke skriver faste rolletildelinger
Berømt for at lade skuespillerne bryde dramaturgien og den fjerde væg for at forklare sig
I 2009 opførte Aarhus Teater hans FØR/EFTER, ligeledes som præsentationsforestilling, dengang med navne
som Lise Baastrup og Amalie Dollerup på scenen
HVILKE SANGE ER MED I FORESTILLINGEN?
Don’t Dream It’s Over af Crowded House
Bette Davis Eyes af Kim Carnes
Road To Nowhere af Talking Heads
All I Wanna Do af Sheryl Crow
Where Is My Mind? af Pixies
The Passenger af Iggy Pop
Nine Million Bicycles af Katie Melua
Smoke On The Water af Deep Purple
Her kommer Pippi Langstrømpe af Astrid Lindgren
Dream A Little Dream Of Me af The Mamas & The Papas
Bongo Bong af Manu Chao
Walk On By af Dionne Warwick
San Francisco af Scott McKenzie
Somethin’ Stupid af Nancy & Frank Sinatra
Sig Nærmer Tiden af Pernille Rosendahl & Steen St. Blicher
I Wanna Dance With Somebody af Whitney Houston
Upside Down af Diana Ross
Symphony no. 3 in F Major, Op. 90: 3 Poco Allegretto af Johannes Brahms
Prospero’s Magic af Michael Nyman
Waltz no. 3 In A Minor, Op. 34 no. 2 af Frederic Chopin
Articulate Silences, Pt. 1 af Stars Of The Lid

CV’ER
Viktor Tjerneld Instruktør
Den svenske instruktør Viktor Tjerneld er uddannet ved Den Danske Scenekunstskole i 2015 og har iscenesat en
lang række forestillinger både i Danmark og Sverige, heriblandt Spilleren af Dostojevskij på Aalborg Teater,
Medea og Den Gyldne Drage på Uppsala Stadsteater, Et Dukkehjem på Helsingborg Stadsteater, Spejlmanden,
som Tjerneld selv skrev, og Bilisten på Mungo Park og Mungo Park Kolding, Løgnen på Riksteatern, Et
Juleeventyr på Helsingborg Stadsteater og Nørrebro Teater, og OW Bunker på Teater Nordkraft.
Katrine Gjerding Scenograf
Katrine Gjerding blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2013. Siden har hun lavet scenografi og kostumer til en
lang række teatre i Danmark og Sverige. Hvad vi taler om når vi taler om kærlighed fra 2017 var Katrine
Gjerdings første forestilling på Aarhus Teater. De seneste sæsoner har hun skabt scenografi til bl.a. Bilisten på
Mungo Park Kolding, Disgraced på Betty Nansen Teatret, Breaking News på Svalegangen,
ungdomsforestillingerne Forvandlingskugler og den Reumertvindende Fucking Åmål, produceret af
teatergruppen Hils Din Mor og spillet på bl.a. Folketeatret, Danmark mit Fædreland på Vendsyssel Teater og
Intet på Odense Teater.
Anders Kjems Lysdesigner
Uddannet lysdesigner fra Statens Teaterskole i 2003. Han har været fast tilknyttet Aalborg Teater i en længere
periode og stod bl.a. for lysdesign på Macbeth og den Reumert-nominerede forestilling
Pornografi, Black Box Dance Companys 7EVEN på Holstebro Musikteater og Von Badens Hullet og Mæt af dage
på Teatret Svalegangen. På Aarhus Teater har han designet lys til bl.a. Frankenstein, Besøget, Teaterkoncert
Imagine, Familien der kunne tale om alt samt Fornuft og Følelse, En kvinde uden betydning, Fakiren fra Bilbao
og Erasmus Montanus, Narnia, Hospitalet og Biedermann og Brandstifterne, Revolution, 4:48 Psychosis og på
begge opsætninger i af den Reumertvindende Erasmus Montanus. Hans seneste lysdesigns på Aarhus Teater
var Se Dagens Lys, Pagten og Kong Lear. De seneste sæsoner har han desuden lavet lys på bl.a. forestillingerne
O.W. Bunker på Teater Nordkraft, Stormene på Vendsyssel Teater og Forræder på Randers Teater og
Gådekatalogerne på Teater O.
Kim Engelbredt Lyddesigner
Kim Engelbredt har igennem mere end 35 år arbejdet som tonemester og lyddesigner på Aarhus Teater, og
stået for lyduniverset i mere end 100 forskellige forestillinger. Blandt de seneste kan nævnes MORPH,
Premiere, Den Gode Vilje, Hospitalet, Biedermann og Brandstifterne og sidste sæson skabte han lyduniverset på
Friheden og Parasitterne, Audition samt på Dancer in the Dark og Orestien. På de to sidstnævnte arbejdede han
tæt sammen med hhv. Marie Højlund og Jenny Rossander (aka Lydmor). Senest har Kim Engelbredt skabt
lyddesignet på forestillingerne til bl.a. denungewertherslidelser og The Supreme Gentleman på Studio,
Kærlighedens Forrykte Former på Stiklingen og Ordet, Den Vægelsindede og Leonora Christina – Sandhedens
Dronning på Scala.

HOLD OGSÅ ØJE MED…
A CLOCKWORK ORANGE
Premiere
Aarhus Teater Studio 7. maj
Anthony Burgess’ elektriske sci-fi-roman A Clockwork Orange er fra 1962, og siden
skabte Stanley Kubricks ikoniske og stærkt kontroversielle filmatisering af bogen
tumult og ballade. Nu får ACO premiere som teaterversion i Nathalie Mellbyes
instruktørdebut.

KÆRLIGHED EFTER LUKKETID
Planlagt urpremiere
IKEA Aarhus 20. maj
Kom helt tæt på de ægteskabelige dramaer i de nordiske klassikere af
Ibsen, Strindberg og Bergman, når vi tager dig med gennem IKEAs
butiksudstilling efter lukketid.

VITA DANICA
Planlagt urpremiere
Aarhus Teater Scala 9. juni
Dansekoncerten Vita Danica blev i januar aflyst
på grund af corona-restriktionerne for teatre men takket være omfattende kalendergymnastik
og støtte fra Salling Fondene er der lys i mørket.
Mød Pernille Rosendahl, seks dansere og to
musikere live på scenen i Black Box Dance
Company og Aarhus Teater samproduktion.

GIRLS & BOYS
Planlagt Danmarkspremiere
Aarhus Teater Stiklingen 16. juni
En intens monolog om en families tragedie, og det der er sværest at tale om efter
tekst af Dennis Kelly. Mød Aarhus Teaters uforlignelige Nanna Bøttcher i rollen som
den navnløse kvindeskæbne, der trækker tråde til de grumme græske tragedier.

