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INTRO TIL LÆRERE OG ELEVER

Velkommen tilbage i teatret!  
Vi har savnet jer.

Stop op et øjeblik og læs de tre ver-
selinjer herunder. De stammer fra tre 
forskellige af C.V. Jørgensens sange:

• Hvor går vi hen, når alt går ned?
• Ensom står du tilbage og kan 

ikke følge med
• Kigger ud på verden fra mit 

vindue

Teksterne er skrevet for mange år 
siden, men er et fint billede på, hvor-
dan tekster kan læses på ny, når ver-
den ændrer sig. Og det har verden 
jo i den grad gjort her i 2020.  
 
Al kunst skal selvfølgelig læses som et 
produkt af sin samtid, men det fortje-
ner også at blive læst og undersøgt 
med nutidens briller på. Der er en 
grund til, at gode kunstværker bliver 
ved med at tale til os. De indeholder 
en evig gyldighed, der sætter vores 
verden i perspektiv – både i den op-
rindelige og nuværende kontekst.

Undervisningsmaterialet består af en 
introduktion til musikeren C.V. Jørgen-
sen, lidt om tilblivelsen af netop den-
ne teaterkoncert og teaterkoncerten 
som genre. Herefter følger et udpluk 
af tekster til de sange, der optræder 
i forestillingen. Teksterne er valgt ud, 
så de repræsenterer flere forskelli-
ge albums og ’tider’ i C.V. Jørgen-
sens karriere. Og som afrunding på 
materialet er der forslag til, hvordan 
teksterne og musikken kan indgå i en 
danskfaglig sammenhæng.

Rigtig god fornøjelse med materialet!

Sissel Worm Glass  
Aarhus Teater Læring

Som noget nyt har vi i AT 
Læring udgivet et inspi-
rationshæfte til lærere og 
elever i udskolingen og på 
ungdomsuddannelserne, 
der er fyldt med øvelser, 
opgaver og inspiration til 
jeres teaterbesøg.

Formålet med materialet er at give jer inspiration og 
redskaber til at arbejde med den teaterforestilling, I 
skal opleve sammen og /eller det teaterværksted, I skal 
deltage i på Aarhus Teater.

Materialet er tilrettelagt, så det kan bruges både før 
og efter jeres besøg i teatret. Det knytter sig ikke til en 
bestemt forestilling, men favner bredt, så det vil kunne 
bruges til at åbne for mange forskellige typer af teater-
oplevelser, fra små intime forestillinger til musicals og 
store opsætninger. 

I materialet kan I få kendskab til teatrets fagsprog,  
scenerummet og de scenekunstneriske virkemidler, så I 
er bedre klædt på til det I skal opleve sammen i mørket. 
I får præsenteret Aarhus Teaters forskellige scener og får 
gode råd til jeres teatertur.

I materialet finder I også vinkler på det at lave en  
forestillingsanalyse og refleksionsopgaver, der kan 
sætte teateroplevelsen i perspektiv.
 
Find det her:  
aarhusteater.dk/materialebank 

Besøg AT Lærings hjemmeside
aarhusteater.dk/atl

NYSGERRIG EFTER MERE?
ATL-inspirationshæfte til aktiviteter før og efter  
forestillingen

http://aarhusteater.dk/materialebank 
http://aarhusteater.dk/atl
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PRAKTISK INFO OM  
TEATERKONCERT C.V. JØRGENSEN

Aarhus Teater Store Scene
Premiere 14. aug- 19. sep

 
BILLETBESTILLING 
Aarhus Teater Billetservice
Tlf. 7021 3021 (KL. 10-16 Mandag 
- fredag kl. 10-18
billet@aarhusteater.dk 
www.aarhusteater.dk

PRISER  
Skoler 65 kr. 
(gælder  mandag - torsdag, B, C 
og D-pladser)  
Ungdomsbilletter 85 kr. 
(gælder  mandag - torsdag, B, C 
og D-pladser)

HOLDET BAG

C.V. Jørgensen  
Tekst & musik

Nikolaj Cederholm
Koncept & Iscenesættelse

Kåre Bjerkø
Musikalske arrangementer

Jon Stephensen
Scenografi

Jonas Bøgh & Sune Verdier
Lysdesign

Line Bech
Kostumer
 
Anja Gaardbo
Koreografi

MEDVIRKENDE

Tue West
Nana Schwartzlose
Nive Nielsen
Siff Vintersol 
Simone Tang
Emil Prenter
Johan Klitgård
Mark Linn
Carl-Christian Riestra

Forestillingen er en  
samproduktion mellem  
Aveny-T og Aarhus Teater

TEATERKONCERT C.V. Jørgensen
Af Cederholm & Bjerkø

Teaterkoncert C.V. Jørgensen: I forgrunden: Emil Prenter. Foto: Emilia Therese

mailto:billet%40aarhusteater.dk?subject=
http://www.aarhusteater.dk
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I mere end fire årtier har C.V. Jørgensen beriget os med syrede 
snapshots af et Danmark i forvandling. 
Han har besunget melankolien i den danske folkekarakter, som den folder sig ud mellem sommersøn-
dage på Bellevue, Pligterne kalder og Spildte bedrifter. Og Det Si’r Sig Selv, at en teaterkoncert ba-
seret på C.V. Jørgensens fornemme sangkatalog i enhver henseende byder på Lidt til og meget mer’.

C.V. Jørgensens tekster bliver sat i spil i nye fortolkninger, og du kan blandt andet opleve Entertaine-
rens facetslebne juveler som Indian Summer og Det Regner i mit hjerte. Ørehængere som Mig & Charly 
og Hotel Halleluja og ømme kærlighedshymner som Elisabeth og Amor & den sidste pil. Alle de sange, 
der har ramt os dybt, og som formår at samle os på tværs af generationer, køn og klasse.

Teaterkoncert C.V. Jørgensen er skabt af det erfarne makkerpar instruktør Nikolaj Cederholm og musi-
kalsk arrangør Kåre Bjerkø, der i 1994 opfandt teaterkoncerten som genre med Teaterkoncert Gasolin. 
Denne gang med et nyt og anderledes greb, der giver en intim teaterkoncert fremført af ni performere, 
som alle både synger og spiller instrumenter. Et originalt kollektiv med blandt andre Tue West, Mark 
Linn, Nive Nielsen, Simone Tang og Emil Prenter, der er ny skuespiller i Aarhus Teaters ensemble.

TEATERKONCERT C.V. JØRGENSEN 
AF CEDERHOLM & BJERKØ

Teaterkoncert C.V. Jørgensen: Øverst fra venstre: Simone Tang, Nanna Schwartzlose, Emil Prenter, Johan Klitgaard, 
Carl-Christian Riestra, Siff Vintersol. Foto: Emilia Therese
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SÆTLISTE*

1. akt
Kort proces                                                        
Blåt blod til alle 
Det ganske lille band    
På en fortovsrestaurant                  
Senior & søn 
Bjerringbro by night - 
Spildte bedrifter
Bellevue                                     
Datadisciplin                                       
Hotel halleluja                                   
Vennerne og mig    
Elisabeth  
På den 13 dag                               

SANGE I FORESTILLINGEN

2. akt
I dag men ikke imorgen                          
Dagdriverdrømme                                  
Neon nok                                     
Det regner i mit hjerte         
I skyggen som jeg plejer      
Pligterne de kalder
Sæsonen er slut  
Altmuligmand     
Amor og den sidste pil          
Mit hjerte det summer 
Det rene hetleri                                    
Liv og lys                         
Entertainer   
Lidt til og meget mer 
Tak for sangen

* OBS  
Da redaktionen af undervisningsmaterialet er 
afsluttet inden premieren på forestillingen, kan 
der komme ændringer i sætlisten.

Teaterkoncert C.V. Jørgensen 
Nanna Schwartzlose. Foto: Emilia Therese



6

OM C.V. JØRGENSEN 
Af Mathias Wissing

Carsten Valentin Jørgensen (f. 9. maj 1950) er 
blandt de største danske sangskrivere nogensin-
de. Han er usentimental, satirisk og dødalvorlig. 
Den uddannede dekoratør og reklametegner fra 
Lyngby har aldrig leflet for sit loyale publikum 
og udgiver aldrig noget før sangene selv træn-
ger sig på: ”Mine plader kommer, når de er klar,” 
sagde han i 2002 til Politiken i forbindelse med 
udgivelsen af Fraklip fra det fjerne, der udkom 
hele otte år efter Sjælland.

Karrieren igennem har C.V. Jørgensen genopfun-
det sig selv. Som årene er gået har han prøvet 
kræfter med sumprock, latinjazz, folk, funkrock, 
country, elektroniske keyboards, religiøse moti-
ver og verdensmusik - med nærmest glidende 
overgange.

Teksterne har deres helt egen poesi og C.V. Jør-
gensen er en mester i at skrive billeder frem: kun 
C.V. Jørgensen kan finde på at skrive om eksem-
pelvis sydens sol, der danser ”en inciterende fla-
menco i min swimmingpool” (”Costa del Sol” fra 
Tidens Tern, 1980). Netop ”Costa del Sol” gjor-
de C.V. Jørgensen uhyggeligt populær til sangs-
kriverens egen store fortrydelse. 

Gennem karrieren han skrevet fra adskillige 
standpunkter: i bagkataloget finder man både 
troubaduriske fortællinger om rockmusikerlivet 
på landevejen og sortseende sarkasme over 
det borgerlige samfund, uden at C.V. Jørgensen 
dog dermed er forfaldet til rolle som udpræget 
protestsanger. På hans seneste udgivelser har 
tekstuniverset bevæget sig i retning af det indad-
vendt undersøgende og den eksistentielle lyrik. 
Alt sammen så velskrevet, at C.V. Jørgensens tek-
ster kunne udgives i en bog og kaldes digte: han 
er mindst lige så meget poet som popsanger.

”Inspirationen kommer i virkeligheden indefra, 
og der ligger vemodet i mine gener. Det er det 
rum, jeg altid kommer ind i. Der er ikke nogen vej 
ud eller en vej forbi det. Der er ingen ekstra dør. 
Jeg kommer bare direkte derind, når jeg åbner 
og skal arbejde. Så kommer dæmonerne! De er 
venlige, og jeg snakker meget godt med dem. Vi 
har en forståelse for hinanden, og ja, jeg ved sgu 
ikke. Der er plads til os alle, og jeg tror ikke, de 
vil mig noget ondt.” 

Fra interview med Politiken, 12. maj 2002:  
”Vi kommer det nok ikke nærmere”

C.V. Jørgensens største bedrift er måske, at han 
uden at lefle for nogen eller noget er blevet fol-
keeje på tværs af generationer. Trods sin store 
popularitet har han altid bidt fra sig, og rollen 
som poleret popmusiker har han altid skyet. Det 
er gennem musikken, at C.V. Jørgensen i snart 
50 år har tiltrukket loyale fans, der har fulgt ham 
hele karrieren, og stadig hverver nye lyttere. 

At C.V. Jørgensen stadig er relevant vidner hans 
seneste turné i 2018 om, hvor han efter otte års 
pause meldte alt udsolgt på under 10 minut-
ter og blandt andet spillede Northside, Tinder-
box og Roskilde Festival. C.V. Jørgensen er på 
én gang allemandseje, fællessangsinviterende, 
kitsch, kult, sin egen.
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C.V. Jørgensen fik efter to pladeudgivelser i rela-
tiv ubemærkethed sit gennembrud med folkrock 
LP’en Storbyens små oaser (1977), hvor hans sa-
tiriske tekster spiddede både den danske koloni-
haveidyl og den akademiske intelligentsia.

Op gennem 1980’erne var Jørgensens tekster i 
klar opposition til yuppies og borgerlig politisk 
dominans. I 1980 indspillede han albummet Ti-
dens tern. Sangen ”Costa del Sol”, der er en sati-
re over rige danske pensionisters flugt til skattely 
ved den spanske sydkyst, blev en landeplage. I 
januar 2006 blev Tidens tern udvalgt til at indgå 
i Kulturministeriets kulturkanon under kategorien 
populærmusik.

I 1990’erne skiftede C.V. Jørgensen radikalt stil 
med albummet Sjælland (1994), der blandede 
producer Kasper Windings pop-sound med svæ-
vende, free jazz-inspirerede messingblæsere. 
Musikalsk flyttede fokus fra et standadrock-for-
mat til en mere fri stil med vægt på atmosfære og 
stemning. Teksterne skiftede fra den ordrige, for-
tællende stil til stramme stemningsbilleder. Den-
ne stil kendetegner også næste album Fraklip 
fra det fjerne, som udkom otte år senere, i 2002. 
 

STUDIE ALBUMS 
 
En stynet strejfer (1974)
T-shirts, Terylenebukser & Gummisko (1975)
Storbyens små oaser (1977)
Vild i varmen (1978)
Solgt til stanglakrids (1979)
Tidens tern (1980)
Lediggang agogo (1982)
Vennerne & vejen (1985)
Indian Summer (1988)
I det muntre hjørne (1990)
Sjælland (1994)
Fraklip fra det fjerne (2002)

WIKIPEDIA

C.V. Jørgensen er en af de største danske sangs-
krivere nogensinde. Han debuterede med al-
bummet En stynet Strejfer i 1974 og fik sit store 
gennembrud med Storbyens små oaser (1977).

Hans sange har lige siden været rammende for 
flere generationer og sætter stadig i dag klare 
spor hos den unge del af befolkningen. Tekster-
ne er udtryksfulde, smukke, enkle og poetiske. 
Omdrejningspunktet i hans tekster er ofte den 
menneskelige eksistens i det simple hverdagsliv, 
men samtidig formår han at inddrage det kritiske 
perspektiv, som er nødvendigt at italesætte.

Netop dette kan være grunden til, at C.V.’s 
sange efter 50 år stadig har en aktuel stemme 
i samfundet. At han stadig er relevant blev 
mejslet i granit i 2018, hvor C.V.’s første turné i 
otte år blev meldt udsolgt på under 10 minutter. 

Find playlisten her (på aarhusteater.dk) 

LYT TIL ORIGINALERNE AF DE
SANGE, DER FORTOLKES

https://da.wikipedia.org/wiki/En_Stynet_Strejfer
https://da.wikipedia.org/wiki/T-shirts,_Terylenebukser_%26_Gummisko
https://da.wikipedia.org/wiki/Storbyens_sm%C3%A5_oaser
https://da.wikipedia.org/wiki/Vild_i_varmen
https://da.wikipedia.org/wiki/Solgt_til_stanglakrids
https://da.wikipedia.org/wiki/Tidens_tern
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Lediggang_agogo&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Vennerne_%26_vejen&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Indian_Summer_(album)&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/I_det_muntre_hj%C3%B8rne
https://da.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A6lland_(album)
https://da.wikipedia.org/wiki/Fraklip_fra_det_fjerne
http://www.aarhusteater.dk/det-sker/forestillinger/2020-21/teaterkoncert-c-v-jorgensen/
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”CV – en film om skygger og skønhed”
En portrætfilm om CV. Jørgensen dannede i 
2006 baggrunden for en temalørdag på DR2.

”CV – en film om skygger og skønhed” forsø-
ger at fastholde mennesket bag en kunstner, der 
er blevet den hjemlige rockscenes mest myte-
omspundne figur. Filmen er på én gang en kær-
lighedserklæring til hans værk og en skildring af 
den private person bag. Den indeholder også 
en række private optagelser fra både barndom, 
ungdom og karrierens første år.

Find DR 2 Temalørdag på Youtube:
Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=BNj-
nuS_0h_U
Del 2:  https://www.youtube.com/watch?v=-
6d9EE7A43Yw

FILM OG TV OM C.V. JØRGENSEN

”Musikportrættet”
I en seng beklædt med rødt velour sidder Anne 
Marie Helger i snabelsko og interviewer C.V. Jør-
gensen i programmet ”Musikportrættet”. Pro-
grammet er lavet i 1994, hvor albummet Sjæl-
land netop er udgivet. 

Find det på Bonanza: https://www.dr.dk/
bonanza/serie/590/koncerter---dansk-rock-
/70003/c-v-joergensen---09101994-(musikport-
raettet)

Læs også:  
Martinov, Niels: C.V. Jørgensen – en biografi om den danske rockpoet (People’s Press 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=BNjnuS_0h_U 
https://www.youtube.com/watch?v=BNjnuS_0h_U 
https://www.youtube.com/watch?v=6d9EE7A43Yw
https://www.youtube.com/watch?v=6d9EE7A43Yw
https://www.dr.dk/bonanza/serie/590/koncerter---dansk-rock/70003/c-v-joergensen---09101994-(musikportraettet)
https://www.dr.dk/bonanza/serie/590/koncerter---dansk-rock/70003/c-v-joergensen---09101994-(musikportraettet)
https://www.dr.dk/bonanza/serie/590/koncerter---dansk-rock/70003/c-v-joergensen---09101994-(musikportraettet)
https://www.dr.dk/bonanza/serie/590/koncerter---dansk-rock/70003/c-v-joergensen---09101994-(musikportraettet)


9

Fra: Jon Stephensen
Til: Carsten Jørgensen

Kære Carsten

Jeg skriver til dig i håb om, at du vil lade mig få lov til at bruge dine sange på et ganske lille dejlig fint teater 
forenden af Frederiksberg Allé. Et teater som jeg snart overtager efter det i et par år har været næsten glemt 
– før da hed det Dr. Dante og siden Aveny-T.

Men lad mig begynde et helt andet sted – som opvaskerjob mens jeg gik i gymnasiet, medbragte jeg altid 
mit kassettebånd med Storbyens Små Oaser – så gik eftermiddag og aften ligesom lidt mere okay når jeg 
kunne stoppe båndet i den lille kassettespiller der stod i køkkenet på hylden sammen med alle de andre 
krydderier. Siden har du fulgt mig igennem mange år – har hørt dig tilbage på Eigens Ballroom på Islands 
Brygge og senest på en skøn sommerdag på Roskilde.

Det er altså ikke en fix og smart idé revet ud af en sammenhæng der gør at jeg skriver til dig – det er oprigtigt 
fordi jeg holder så meget af de sange du har skabt – Og lad mig lige gøre det helt klart: Der vil ikke være 
nogen referencer til dit liv eller CV-look a likes

Det er ikke en musical vi er i gang med. Der vil alene være dine sange – og alt du ser og hører er teksterne 
og melodierne – en fortolkning af dine sange – ligesom når Royal Shakespeare Company arbejder med King 
Lear eller Berlinersymfonikerne tager fat på Beethovens 5. Symfoni. Vi skaber et scenisk og dramatisk univers 
hvor ambitionen er at fortolke dine sange så publikum ligesom får renset ørerne og øjnene og pludselig ser 
og lytter til sange og ord som var det første gang de hørte og opfattede dem.

Kald det teaterkoncert – kald det hvad du vil. Vi skruer op for det intime, det poetiske, det kollektive – det vi 
tror vil frembringe det stærkeste – det der får publikums hjerte til at banke og sangene til at flyve.

Vi skal rammes og høre sangene på ny. Lysende næsten nye skal de ramme hjerne, mellemgulv og følelses-
register. Vi skal konfronteres med os selv og det liv vi alle er en del af.
Lytte til de sange der er evergreens med kæmpe appel til nutidens menneske.
 
I håb om at du siger ja og i taknemlighed derom. Vi kan næsten ikke vente.
 
Kærlig Hilsen
Jon Stephensen, Teaterchef Aveny-T

Fra: Carsten Jørgensen
Til: Jon Stephensen

Kære Jon !!!
Jeg er en klovn til at tjekke mails. Det lyder fedt. Hold mig posteret. 

dbh/cv

MAILKORRESPONDANCE MED 
C.V. JØRGENSEN

I 2011 tog Jon Stephensen, teaterdirektør for Aveny-T, en 
personlig kontakt til C.V. Jørgensen med henblik på at få  
muligheden for at lave en teaterkoncert over hans  
sange. Nedenfor kan du læse Jons første mail og C.V.’s svar.
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TEATERKONCERTEN SOM 
GENRE

TEATERKONCERT, en forestillingstype, hvor 
enkeltstående musiknumre, oftest med sang, 
bindes sammen til et idébaseret forløb, der 
understøttes af scenografi og kostumering. 
Koncerter har i forskellige udformninger og 
med vekslende grad af scenisk udstyr været 
afholdt i teaterhuse, siden de blev bygget. 
Mellemaktsmusik med forskellige illustrerende 
optrin og mere eller mindre iscenesatte kon-
certdele som del af en samlet teateraften er 
ligeledes forekommet siden 1600-tallet. Også 
det kirkelige oratorium, hvori der kan indgå 
fremstilling af bibelske fortællinger, er en del 
af teaterkoncertens ophav. Den får dog først 
sin form i den nuværende betydning omkring 
1970. Med fremkomsten af avanceret rockmu-
sik, ofte inspireret af klassisk musik og avant-
gardekunst-strategier, udfoldes, især af briti-
ske navne som fx The Who og David Bowie en 
ny form for teatralisering af koncertsituationen. 
Den er baseret på en cyklisk, indholdsmæssig 
sammenhæng mellem de enkelte musiknumre, 
etableringen af fiktive, gennemgående perso-
ner i det lyriske indhold samt omfattende brug 
af lyseffekter, scenografi og kostumering. […]  
 
I Danmark fremkom formen omtrent samtidig 
med en række koncertarrangementer af tea-
tralt tilsnit med fx politisk orienterede grupper 
som Røde Mor og Jomfru Ane Band. Formen 
genopdagedes i 1990’erne bl.a. af teateren-
semblet Dr. Dante, der med publikumssucces-
er som Gasolin’ – en teaterkoncert 1994 og 
afskedsforestillingen Lillerød 2001 satte teater-
koncerten på plakaten igen som en interessant 
og især ungdomsappellerende teaterform.

Kilde: Michael Eigtved: Teaterkoncert i Gyl-
dendals Teaterleksikon, Alette Scavenius (red.), 
2007, Gyldendal.

Læs også:
Eigtved, Michael: Teaterkoncert. Et kunst- 
nerisk Columbusæg? (Politiken 11.1 2011) 

Selvom teaterkoncerten som genre rækker langt tilba-
ge i tiden (se faktaboks), så er den alligevel forholdsvis 
ny på den danske teaterscene.

Teaterkoncerter er en måde at kombinere (populær-)
musik, sceneri, ageren og flow på. Teaterkoncerten, 
som vi kender den i dag, opstod i 1994 med Dr. Dantes 
Gasolin’-forestilling. En teaterkoncert, der ligesom C.V. 
Jørgensen, blev skabt af Cederholm og Bjerkø.

De kombinerede en sangcyklus, teatrets virkemidler 
og et sammenbindende koncept og de opdagede en 
særlig måde at skabe et parallelt univers på – på bag-
grund af kendte sange.

Det, der allermest driver teaterkoncerten, er, at der kan 
etableres en ny forståelse af den musik, som publikum 
ellers troede, de var fortrolige med.

Ved at indsætte kendte sange i et teatralt univers, der 
hjælper publikum til at udpege helt nye sider af sange-
ne, skaber teaterkoncerten liv i et materiale, man må-
ske ellers havde en fastlagt opfattelse af. 

Ganske som Jon Stephensen skrev til CV Jørgensen (se 
s. xx), da han fremlagde ideen og ønsket om at få lov 
at opsætte teaterkoncerten: ”Vi skaber et scenisk og 
dramatisk univers hvor ambitionen er at fortolke dine 
sange så publikum ligesom får renset ørerne og øjnene 
og pludselig ser og lytter til sange og ord som var det 
første gang de hørte og opfattede dem.”

Grebet på det hele er at sætte musikken i centrum ved 
at finde en art fællestræk i den, der omsættes til et 
(især visuelt) koncept, som binder sangene sammen. 

Teaterkoncerten vil en anden vej end musicalen, der 
som regel fortæller en lineær og fremadskridende hi-
storie med en forløsning til sidst. Teaterkoncerten kom-
binerer tvetydighed og spræl. Et kendetegn er netop, 
at den er tvetydig eller måske snarere flertydig. Og at 
der er plads til at sammensætte sangene i et nyt og 
ukendt univers. Et åbent univers, der peger i mange 
retninger.

Teaterkoncerten giver i mange tilfælde afkald på at 
fortælle en historie, den må man selv finde, og den 
overlader det til publikum selv at navigere i oplevelsen. 
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UDVALGTE TEATERKONCERTER PÅ AARHUS TEATER
Aarhus Teater har altid været hjemsted for musikdramatikken, herunder teaterkoncerter og ofte i tæt 
samarbejde med Aveny-T. Herunder finder du et udvalg af de seneste teaterkoncerter på Aarhus Teater.

Teaterkoncert Nick Cave (2006)

Teaterkoncert med sange af Leonard Cohen

American Spirit (Johnny Cash) (2016)

Teaterkoncert Beach Boys

Produceret i samarbejde med Aveny-TGæstespillet på Aveny-T

Gæstespillet på Aveny-T
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Teaterkoncert Mozart (2012)

Teaterkoncert Bob Dylan (2010)

Dagen før – Taterkoncert Kim Larsen (2013)

Teaterkoncert Gasolin (2014)

Imagine (John Lennon) (2015)

Produceret i samarbejde med Aveny-T

Gæstespil fra Aveny-T

Produceret i samarbejde med Aveny-T

Produceret i samarbejde med Aveny-T
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Rimene hos C.V. Jørgensen har altid haft 
en vigtig funktion og han fortæller, at når 
de første to linjer står på papiret, skriver 
sangen så at sige sig selv*:
 
”Jeg kan ikke løsrive mig fra de første to 
linjer, og det lægger et yderligere pres på 
mig. Jeg er nødt til at skrive sangen igen-
nem, jeg kan ikke skrotte den, før den er 
færdigskrevet, hvor jeg så måske kan give 
den anden drejning. Jeg går også let i bag-
lås og kan slet ikke arbejde med mere end 
en ad gangen. Men det er den måde, det 
lykkes bedst for mig.”

”Jeg har altid arbejdet med at rimene skul-
le komme som et pludseligt chok for pub-
likum. Her gang rimet kommer, giver det 
jo også et kick i musikken. Rimet er selve 
pulsen i rock & rul, og når jeg selv har kun-
net holde ud at synge de sange så mange 
gange, skyldes det nok, at der ligger noget 
magisk i de rim … også fordi jeg bestræber 
mig på at gøre dem uforudsigelige.”

* Citaterne her og i det følgende stammer alle fra ”C.V. 
Jørgensen – En Biografi Om Den Danske Rockpoet” af 
Niels Martinov / Peoples Press 2007

UDVALGTE C.V.-SANGTEKSTER

BELLEVUE
Sommersøndag nationen holder fri
nogen hører Arne Myggen
selv høre jeg David Bowie
solen skinner & genbokonen flager
med dannebrog over et kaffebord
fyldt med likør & tørre kager
alt er så simpelt & såre godt
rul hende en joint & stik mig lidt pot

Pigerne på Bellevue
demonstrerer for større lighed
lidt generte & sky
solen skinner konstant på Bellevue
Sommersøndag nationen holder fri
på min hi-fi grammo
ligger Space Oddity
Myggen takker af & slutter sit program
hva’ sku’ vi ha’ gjort
på denne søndag uden ham
alt er så simpelt & såre godt
rul ham en joint stik mig lidt pot

Pigerne på Bellevue
demonstrerer for større lighed
lidt generte & sky
solen skinner konstant på Bellevue

Sommersøndag nationen ligger lig
selv lå jeg på langs
da familien lagde vejen her forbi
hej hej bye bye ellers intet nyt
jo solen skinner & musikken spiller
ja prøv engang & lyt
alt er så simpelt & såre godt
rul dem en joint stik mig lidt pot

Bellevue stammer fra 
albummet Storbyens 
små oaser (1977)
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Amor & den sidste pil er fra albummet  
Tidens Tern fra 1980 (det store gennembrud 
og det, der gjorde C.V. Jørgensen til folke-
eje).

Tidens Tern blev mødt med højlydt begej-
string af den danske rockpresse, og 26 år 
senere (i januar 2006) blev albummet valgt 
til at indgå i den kanon med ”unikke værker 
fra den danske kulturarv”, som daværende 
kulturminister Brian Mikkelsen tog initiativ til. 
Udvælgelsen begrundes med, at teksterne 
har en ”rifbjergsk sanselighed” over sig, og 
at ”melodiernes ekkoer af dansk sangtraditi-
on gør dem til nogle af de bedste, C.V. over-
hovedet har lagt navn til. En danskhed med 
samme farlige sarthed som et edderkoppe-
spind.”

AMOR & DEN SIDSTE PIL

Jeg strejfer planløst om på vejene hvor jeg bor
Med fornyet appetit på livets gang her højt mod nord
Hvor folk & fæ igen færdes uvante i det fri
Mens stjernerne de funkler som Reseda’s simili
& hver en villahave har sin helt specielle duft
Der forsøder sommernattens stillestående luft
Hvor nattergalen uden at unde sig selv det mindste hvil
Slår sine triller dygtigt ramt af Amors pil

Ja natten den er lys & lang som vejen hjem til der hvor
Min uredte seng står frit i rummet fristende & klar
Med drømme der vil ku’ sende enhver til verdens ende
Men jeg la’r andre om at sove & forbli’r i min tro
På at vinden hvisker i mit øre ka’ du høre græsset gro



15

Altmuligmanden er fra albummet Vennerne & 
Vejen, 1985

Altmuligmanden er en sang til og om C.V. Jør-
gensens kone Annemarie.

Hun er den eneste, der får lov til at blande sig 
afgørende i CV’s musik: ”Hun er en stor trøst, når 
det brænder på – og en stor hjælp. Hvis hun si-
ger god for en melodi eller en tekst, så er den i 
orden. Så er jeg ikke i tvivl om, at den er rigtig. 
Den vurdering er af stor værdi for mig.” 

I Altmuligmanden er stemmen vemodig og helt 
uden samfundsportrætternes snerrende sarkas-
me, og sangen har en indbydende luftighed. 
Teksten hylder hende, der er parat til at gå gen-
nem ild & vand for dig, men beskrivelsen er nu 
ikke uden forbehold. For nok spotter hun dine 
fjender, men hun brænder også dine broer, hvil-
ket vel næppe er entydigt positivt. Altmuligman-
den gør alt for dig, men hun er samtidig så selv-
udslettende, at du måske først for sent forstår, 
hvilken indflydelse hun har på dit liv.

For CV er det ganske enkelt: ”Altmuligmanden 
har vist sig at være en kvinde, og teksten er en 
kærlighedserklæring til stilet til den eneste ene.” 
Og han tilføjer: ”Ja, det har hun (Annemarie) al-
tid været god til … At brænde mine broer til alt 
det dårlige, det overflødige, det farlige. De lidt 
tvivlsomme menneskelige relationer har jeg fået 
ryddet af vejen, alle skeletterne i skabet.” 

ALTMULIGMANDEN

Hun læser dine tanker
& slikker dine sår
hun elsker når du kommer
& smiler når du går

Hun spotter dine fjender
& brænder dine broer
hun drukner alle sorger
& sletter dine spor

Hun går gennem ild & vand
der er ikke det hun ikke kan
der er ikke det hun ikke tør
der er ikke det hun ikke gør
hun går gennem ild & vand
som en selvudslettende altmuligmand
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Indian Summer er fra albummet af samme navn, 
1990

Indian Summer har to betydninger. Det er dels 
en periode i efteråret med varmt og tørt vejr, 
men også i overført betydning en periode med 
opblomstring på et sent tidspunkt i karrieren.

Titelnummeret Indian Summer er en ballade, 
hvor CV med insisterende stemme fremlægger 
det livssyn, der præger hele pladen. Når vi skæ-
rer ind til benet, er vi alle skygger & magi og 
hinandens alibi, og næsten jublende bestemmes 
vores eksistens til at være liv & lys, liv & lys. San-
gen fortæller om vores søgen: Alle går vi rundt 
& leder som besatte, også sangskriveren, men 
han videregiver gerne sin indsigt: At vi er en del 
af hinanden og en del af det hele. At der er en 
lysende kerne og noget ægte i tilværelsen. Og 
at vi kan finde lyset i os selv og vores omgivelser, 
hvis vi vender blikket indad og dropper jagten på 
alt det, der ikke har gjort os lykkeligere som men-
nesker. I stedet for at gøre os til dommer over 
livet, skal vi i al ydmyghed give os hen til det. 
Sådan som det er her og nu.

INDIAN SUMMER (LIV & LYS)

Vi er liv & lys
vi er skygger & magi
vi er hinandens alibi
vi er liv & lys

Vi er kød & blod
vi er sanser vi er magt
vi er os selv med dødsforagt
vi er kød & blod

Vi er skind & ben
vi er drømme lagt på is
vi er det tabte paradis
vi er skind & ben

Vi er krop & sjæl
vi er nerver vi er stål
vi er støv i metermål
vi er krop i sjæl

Alle går vi rundt & leder som besatte
nogen finder noget & andre sig selv
alle mister noget ingen kan erstatte
nogen går omkring & slår tiden ihjel

Vi er liv & lys
vi er gåder uden ord
vi er perler på en snor
vi er liv & lys

Vi er et & alt
vi er nøgne vi er små
vi er dem ingen tænker på
vi er et & alt
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Spildte bedrifter er fra albummet Sjælland, 
1994

Albumtitlen Sjælland (eller måske sjælland) er 
mere ment som en tilstand end som den kendte 
geografiske lokalitet. I sit sjæl-land handler det 
om at føle sig hjemme, at føle sig tryg. At føle 
ens liv har mening, en fylde.

Sangen Spildte bedrifter flyder, ligesom album-
mets øvrige numre, over med fascinerende 
sproglige billeder. 

SPILDTE BEDRIFTER

En syndflod af spildte bedrifter
et vognlæs af døde ideer
en digter der flæbende skrifter
et intet ingen andre ser

Et hav af panik uden mæle
en skipperskrøne ingen tør tro
en ghetto på gloende pæle
et Herrens hus hvor ingen vil bo

Mit livslys er ude at svømme
min næste er gået til ro
jeg står ved en korsvej
og savner dem begge to

Jeg længes mod nul efter noder
længes efter nok et nej
mens alle dine støvede kustoder
længes efter dit og dig

Mit livslys er ude at svømme
min næste er gået til ro
jeg står ved en korsvej
og savner dem begge to
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(DANSK)FAGLIGT ARBEJDE 
MED SANGTEKSTER OG MUSIK

I det følgende får I to forskellige bud på, hvordan I kan arbejde med C.V. Jørgensens sange. Først præ-
senteres I for Den litterære klassesamtale og begreberne ”prima vista” og ”prima ascolto”, der både 
er læsning af tekst og lytning af melodi. Denne tilgang kan enten stå alene eller kombineres med anden 
del, der består af en mere klassisk model for analyse og fortolkning af teksterne.

Første del (A) er en tilgang, der lægger sit fokus på umiddelbar indlevelse og oplevelse og anden del 
(B) er en mere systematisk model.

Og læs mere om fælleslæsning: Prima Vista kan findes på Gladiators undervisningsportal Colosseum:  
http://colosseum-undervisning.dk/faelleslaesning/ 

Pluk og brug!

Gymnasieelever i AT Læring // Foto: Mikkel Cantzler

http://colosseum-undervisning.dk/faelleslaesning/
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Fælleslæsning er en kollektiv læsemetode, som er struktureret som en samtale.

Én siger noget om teksten, en anden bygger videre på pointen, hvilket får en tredje til at lægge mærke 
til … Lidt efter lidt akkumuleres gruppens iagttagelser, og i fællesskab opnår man en forståelse af tek-
sten, som den enkelte læser ikke kunne have opnået på egen hånd. 

Den fælles bevidsthed, som bygges op under fælleslæsningen, tilhører alle i gruppen og styrker alles 
læseevne.

Fælleslæsningen kan anvendes i arbejdet med sangteksterne før mødet med dem i teaterkoncerten, 
men også være en måde at bearbejde teatrets udtryk i en forestillingsanalyse efter teateroplevelsen.

Prima vista – hvordan gør vi det?
Prima Vista betyder ved første syn. Ved at læse efter prima vista-princippet, så får eleverne et indtryk 
af, hvordan de selv og andre umiddelbart læser og reagerer på sangteksterne. 

• Vælg en eller flere af C.V. Jørgensens sangtekster ud og kopier, så der er et eksemplar til alle.

• Eleverne deles i to lige store grupper og i hver gruppe vælges en ordstyrer.
• Grupperne sætter sig nu i hver sin rundkreds uden andet materiale end sangteksten.

• Sangteksten læses højt af en af eleverne, eller flere kan skiftes. Det er vigtigt, at sangteksten læses 
højt, da oplæsningen med til at forankre teksten i rummet, den får en krop og bliver nærværende 
for eleverne. Helt basalt, så betyder oplæsningen også, at alle har læst det hele. 

• Lad alle sidde i stilhed med sangteksten et par minutter.

• Herefter taler eleverne om teksten. Ordet er helt frit, så længe det udspringer af læsningen. Lad alle 
bud, tanker og udsagn komme på banen og lad dem selv føre samtalen.

• De første par gange er det en fordel med en større grad af struktur, så eleverne øves i at tale ud 
fra overskrifter. Udvælg de begreber og analysegreb, du gerne vil have i fokus og skriv dem på 
’talekort’, som ordstyreren administrerer undervejs, hvis samtalen går helt i stå. Vælg fx genre, stil, 
digter-jeg, billedsprog, tema og handling.

• Undervejs sørger ordstyreren for, at samtalen holdes på sporet.

• Når samtalen om tekstlæsningen er slut, så kan I rykke videre til fælleslytning. Vi anbefaler, at I bru-
ger minimum 20 minutter på hver del

A. DEN LITTERÆRE KLASSESAMTALE/FÆLLESLÆSNING
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B. DEN KLASSISKE ANALYSEMODEL
Til alle sangtekster kan udgangspunktet også være en klassisk analyse- og fortolkningsopgave. Hvor-
dan I præcis skal gribe C. V. Jørgensen an er svært at give en endegyldig opskrift på, men her et forslag:

1. Præsentation
Hvad hedder nummeret? Hvornår er det fra? Hvilket album?

1. Komposition

YDRE KOMPOSITION / SANGTEKSTENS FORM
I en tekst, der er skrevet til at blive sunget, er det ikke altid, at den ydre komposition kræver den 
store opmærksomhed, men alligevel kan følgende godt undersøges: 

Beskriv sangtekstens ydre formsprog, dens ydre opbygning.

Hvordan er den typografisk sat op? Hvor mange strofer, verslinjer? Gentagelser? Er der rim? Hvilke 
typer af rim (indrim, enderim, bogstavrim m.m.)? Er der brugt tegnsætning (spørgsmålstegn, ud-
råbstegn, tankestreger, prikker)? 

Er der tale om lange eller korte verselinjer? Er der et omkvæd? 
Alle disse ydre træk er med til at give digtets indhold en bestemt retning, så de sammen med 
ordenes klang og rytme, deres betydning og stemning, danner digtets helhed.

Teaterkoncert C.V. Jørgensen 
Fra venstre: Nive Nielsen, Emil Prenter, Nanna Schwartzlose, Tue West, Mark Linn, Johan Klitgaard,  
Simone Tang og Siff Vintersol. Foto: Emilia Therese
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INDRE KOMPOSITION / SANGTEKSTENS INDHOLD
Beskriv sangtekstens forløb, dens indre opbygning.

Det kan være vanskeligt at få øje på sangtekstens ”handling”, idet det ofte gengiver følelser og 
stemninger. Men alligevel optræder de forskellige ting i sangteksten i en bestemt rækkefølge eller 
er kædet sammen på en bestemt måde, så de danner det, man kan kalde tekstens indre forløb.

Hvad sker der i de enkelte strofer, og sker der et forløbsmæssigt eller tematisk brud i andre strofer? 
Er teksten bygget op omkring nogle modsætninger eller værdiakser (fx himmel – jord, natur – kultur, 
harmoni – splittelse, angst – tryghed, etc.)? Er der fx en bestemt episode, der sætter teksten (eller 
jeg´ets oplevelse) i gang?

3. Sangtekstens stemme / det lyriske jeg
Vær særlig opmærksom på de personlige pronominer og deres betydning i sangteksten. Er det et 
jeg, der synger? Er det et vi? Synges der til et du? Og hvem er dette du?

Hvem henvender sangen sig til? Hvordan opfatter jeget du’et? Med sympati eller afsky, som ven 
eller som fjende?

Gymnasieelever i AT Læring // Foto: Mikkel Cantzler
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4. Sprog og stil

ORDVALG
Hvilke ordklasser dominerer sangteksten? Analysen af sangtekstens sprog og stil kan starte med en 
undersøgelse af brugen af de forskellige ordklasser. Undersøg specielt for substantiver, verber og 
adjektiver. Er sangteksten domineret af mange abstrakte eller konkrete substantiver, af sammensat-
te substantiver, at tilstandsverber, sanseverber eller handleverber, eller af beskrivende og vurderen-
de adjektiver?

Er ordvalget knyttet til bestemte semantiske felter? Bruges der dagligdags, sjældne, gammeldags, 
og/eller fremmedartede ord? Benyttes der fortrinsvis konkrete eller abstrakte ord?

BILLEDSPROG
Benyttes metaforer, sammenligninger, klichéer, faste udtryk (idiomer) eller leg med faste udtryk? Er 
de sproglige billeder gennemgående? Benytter de særlige kildeområder? Hvilke sanser dominerer 
billederne?

Sammenligning 
Ting sammenlignes med noget andet.

Metafor 
Billedsprog som er karakteriseret ved, at et kildeområde overføres til et målområde
Besjæling 
Metafortype, hvor naturen og døde ting tillægges menneskelige egenskaber.

Personifikation 
Metafortype, hvor abstrakte ting/begreber tillægges menneskelige egenskaber.

Symbol 
Billede eller figur, som står for noget andet

Undersøg på hvilken måde C.V. Jørgensen anvender billedsprog og redegør for hvilken type, der 
bliver brugt og hvilken betydning/funktion det pågældende billedsprog har. 
 

Gymnasieelever i AT Læring // Foto: Mikkel Cantzler
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5. Fortolkning 
 
På baggrund af analysen skal du nu forsøge at samle alle dine enkeltstående iagttagelser til en 
samlet fortolkning.

TEMA
Hvilke forslag har du til tekstens tema eller temaer?
Et tema kan ofte aflæses af de modsætninger, der optræder i sangteksten. Kan titlen måske sige 
noget om tekstens tematik?

PERSPEKTIVERING
Siger sangteksten noget om den tid, den er skrevet og indspillet i? Forholder den sig til aktuelle 
problemer i perioden? 

Hvad har du ellers læst (eller hørt), der minder om den? 
              
Er der andre sangere og musikere, der har lavet cover-numre? Hvad er deres fortolkning?

Teaterkoncert C.V. Jørgensen 
Fra venstre: Simone Tang og Tue West // Foto: Emilia Therese
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KOMMENDE FORESTILLINGER
Læs om de pædagogiske tilbud på AT Lærings hjemmeside

DEN VÆGELSINDEDE
- af Ludvig Holberg  
- iscenesat af den franske stjerne- 
instruktør Laurent Chétouane 

Premiere Scala 4. september

EN FORTÆLLING OM 
BLINDHED
- efter roman af José Saramago - 
iscenesat af Christian Lollike

Urpremiere Studio 29. august

KING LEAR 
- af William Shakespeare, 
iscenesat af Katrine Wiedemann

Premiere Store Scene 11. februar

LEONORA CHRISTINA
- SANHEDENS DRONNING
- nyt stykke af Christian Lollike frit 
efter Leonora Christinas erindringer
 
Urpremiere Scala 25. marts

Læs mere på aarhusteater.dk

http://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/
http://www.aarhusteater.dk/
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SE DEN NYE 
SKOLEBROCHURE 
FRA AT LÆRING

Læs skolebrochuren 2020/21 online

Få tilsendt skolebrochuren gratis 
(forvent ca. 14 dages forsendelsestid)

http://www.aarhusteater.dk/media/ekzfzqrc/final_skolebrochure_2020-21_6korr.pdf
http://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/

