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Forord
I efteråret 2010 igangsatte Scenekunstnetværket Region Midtjylland (SceNet) med støtte fra
egnsteatrenes kvalitetsudviklingspulje et ambitiøst publikumsudviklings- og forskningsprojekt ved navn
Teatersamtaler. Hensigten var gennem en række fokusgruppelignende samtaler at sætte fokus på
forskellige publikumsgrupper oplevelse af forskellige teaterforestillinger. Som tilknyttet forsker skulle
jeg stå for metodeudvikling og analyse, mens netværkets 19 teatre skulle stå for den praktiske
rekruttering og gennemførelse af selve teatersamtalerne i samarbejde med mig. Vi lagde hårdt ud med
en projektplan med 42-84 teatersamtaler. Det viste sig at være for høje ambitioner, og det endte med
34, hvilket i sig selv er mange for et kvalitativt forskningsprojekt.
Det har været sjovt, lærerigt og berigende, men også hårdt og arbejdskrævende at gennemføre
teatersamtaleprojektet. Denne rapport præsenterer en del af den viden, der er kommet ud af projektet.
Rapporten er den 3. udgivet som en del af Scenekunstnetværket Region Midtjyllands treårige
forsknings- og udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland. Den beskæftiger sig med de
publikumsudviklende perspektiver i teatersamtaleprojektet. Som sådan ligger rapporten i forlængelse af
de to første rapporter. I rapport 1 Hvad er publikumsudvikling? diskuteres publikumsudviklingsbegrebet
og de implikationer, det har at arbejde med publikumsudvikling som målsætning. Rapport 2
Teateroplevelser. Hvad oplever børn, når de ser teater? præsenterer et parallelprojekt, der fokuserer på børns
teateroplevelser.
Jeg vil gerne takke de medvirkende teatre, der har lagt hus og forestillinger til. Ikke mindst de mange,
primært pr-medarbejdere, der har ydet et stort stykke arbejde for at rekruttere deltagere og har siddet
med til teatersamtalerne. Derudover skal der lyde en tak til Lene Struck-Madsen, der som
studentermedhjælper har lagt et stort arbejde i at gennemføre en del af samtalerne samt transskribere en
stor del af materialet. Til teatre, der selv ønsker at arbejde med Teatersamtaler som publikumsudvikling
har SceNet udgivet en folder med en praktisk introduktion til teatersamtalemetoden. Den og
rapporterne kan downloades på www.scenet.dk.
Louise Ejgod Hansen, postdoc ved SceNet
og Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
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Læsevejledning
Indledning: Præsenterer kort metoden Teatersamtaler samt SceNets mål med projektet.
Teatersamtaler som publikumsudvikling: En analyse af, hvordan Teatersamtaler kan bidrage til
publikumsudvikling. I analysen skelnes der mellem fire forskellige typer publikumsudvikling, der alle har
forskellige målgrupper. Teatersamtaler er en metode, der sætter den enkelte deltagers egen oplevelse af at gå i
teatret i centrum og giver mulighed for gennem samtale med andre at blive klogere på sin oplevelse. Denne
tilgang har undervejs i projektet vist sig at give positive resultater med mange forskellige målgrupper, og i
artiklen reflekteres der over metodens potentialer i forhold til de forskellige typer af publikumsudvikling. Der
sættes både fokus på adfærd: Går du i teatret eller går du ikke i teatret? Og på holdning: Mener du, at teater
er noget for dig eller ikke?
At gå i teatret: Hvorfor vælge - eller fravælge - en tur i teatret? Artiklen sætter fokus på, hvad
forventningerne til en tur i teatret er. Men også på en vigtig forudsætning for overhovedet at vælge at gå i
teatret, nemlig hvor tilgængeligt det opleves. Herudover spiller spørgsmålet om, hvor velkommen man føler
sig i teatret, en afgørende rolle for lysten til at komme igen.
Oplevelser i teatret: En tur i teatret handler ikke kun om selve forestillingen, men om hele oplevelsen. Men
hvad er det for en oplevelse, deltagerne har beskrevet? Et interessant perspektiv er, at det banale forhold, at
teater er live, har stor betydning. Et andet interessant perspektiv er, at der er forskel på oplevelsen på de store
og de små teatre. Det gælder i forhold til de scenografiske løsninger, men også i forhold til skuespillet.
Unge i teatret: En af de målgrupper, der er meget fokus på i forhold til publikumsudvikling, er unge, og
mange af deltagerne i teatersamtalerne har tilhørt denne målgruppe. Denne artikel rummer tre aspekter af
unges forhold til teater. Det ene er, hvordan deres erfaringer med teaterbesøg i skoleregi har medvirket til at
forme deres syn på teatret. Det andet er, at de reagerer negativt på ideen om ungdomsforestillinger, fordi de
forbinder det med en oplevelse af at blive talt ned til. Og det tredje er, hvor afgørende fællesskabet omkring
det at gå i teatret er for denne gruppe.
Forestillingsoplevelsen: Her zoomes der ind på oplevelsen af selve forestillingen - eller det vil sige
forestillingerne, for der indgik i alt 29 forestillinger i Teatersamtaler. Artiklen er derfor ikke en analyse af den
enkelte forestillingsoplevelse, men mere en refleksion over, hvad der generelt gør en teaterforestilling til en
god eller en dårlig oplevelse. Det giver en dårlig oplevelse, at forestillingen er uforståelig, hvad enten det
skyldes sproget, de scenekunstneriske konventioner eller indholdet. Den positive teateroplevelse er den, der
vækker personlig genkendelse og giver mulighed for indlevelse, men som også åbner nye verdener og nye
virkelighedsperspektiver, og på den måde giver deltagerne noget at tænke over og tale om.
Hvad giver teatersamtalerne deltagerne?: Der har generelt været en meget positiv tilbagemelding på
teatersamtalerne fra deltagerne, og metodens afgørende kvalitet er, at den bidrager til, at en tur i teatret bliver
en positiv oplevelse. Det gør den dels, fordi teatersamtalen giver en bedre forståelse af forestillingen, og dels
fordi den er en god social ramme for besøget.
Opfølgning og udbytte: I hvilken grad har Teatersamtaler levet op til de ambitiøse målsætninger omkring
publikumsudvikling? Projektet har haft to perspektiver: deltagernes og teatrene. I dette afsluttende afsnit
reflekterer jeg over projektets resultater i forhold til de to perspektiver. Herudover præsenteres to konkrete
tiltag, som erfaringerne med Teatersamtaler har medført.
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Indledning
Teatersamtaler er i bund og grund et enormt simpelt koncept: Man samler 8 tilskuere, inviterer dem til at se tre
forestillinger sammen. Efter hver forestilling samles gruppen til en samtale om deres oplevelse. Det medvirker til, at
deltagerne bliver glade for at gå i teatret. Samtidig bliver teatrets medarbejdere klogere på, hvordan tilskuerne oplever både
teatret og forestillingen. Teatersamtaler bliver først komplicerede, når man bestemmer sig for at få fat i deltagere, der
ikke i forvejen kommer på teatret, eller får ambitioner om at bruge den viden, man får gennem teatersamtalerne, til at
udvikle teatrets relation til publikum.
Teatersamtaler har i SceNets projekt haft tre forskellige perspektiver: Teatrenes, deltagernes og
forskerens. Målet var at give teatrene større indsigt i tilskuernes oplevelse og udbytte af teatret. Og at
deltagerne fik en god oplevelse med at gå i teatret. Og at jeg som forsker fik en større indsigt i

Team Teatret: Tårnspringeren (mingoPhoto)

publikumsoplevelsen. Rapporten er forskerens præsentation af resultaterne af Teatersamtaler. I et
forskningsperspektiv kan jeg allerede her konstatere, at gennemførelsen af de mange teatersamtaler har
givet et dybt og bredt indblik i tilskuernes oplevelse af at gå i teatret. Denne viden er kernen i
rapporten, men jeg kan konstatere, at jeg slet ikke er færdig med at forstå de mange aspekter af en
teateroplevelse, og at min refleksion over dette bestemt ikke stopper her.
6

Rapporten er opdelt i to hoveddele: Første del Publikumsudvikling: Handling og holdning reflekterer over,
hvordan metoden kan bruges til at arbejde målrettet og strategisk med publikumsudvikling. Ved hjælp
af forskellige begreber, der nuancerer publikumsudviklingsbegrebet, ser jeg på de erfaringer, vi har gjort
os med Teatersamtaler. Hvordan kan de bruges til at blive bedre til at henvende sig til forskellige grupper
af mere eller mindre teatervante?
Den anden del Analyse af teatersamtalerne består af en række mindre delanalyser, der fokuserer på de
forskellige aspekter af teateroplevelsen, som deltagerne i teatersamtalerne har fremhævet. Her tager jeg
afsæt i, at en tur i teatret består af flere forskellige elementer: Dels er der selve forestillingen, der kan
betragtes som kernen i oplevelsen, men også teaterbygningen, herunder foyeren og selve salen har en
stor betydning; det samme gælder det øvrige publikum, hvor det både er vigtigt hvordan de reagerer i
salen, og hvordan de opfører sig før og efter forestillingen. I de to afsluttende tekster reflekterer jeg
over, hvilket udbytte deltagerne og teatrene har haft af Teatersamtalerne. Rapporten kan selvfølgelig læses
i sin helhed, men den travle læser kan ved hjælp af læsevejledningen på s. 5 få et overblik over indholdet
af de forskellige dele, og dermed finde frem til det, der umiddelbart har størst relevans.

Teatersamtaler som metode
Teatersamtaler er et relativt ustruktureret fokusgruppeforløb, hvor en gruppe sammen ser flere
teaterforestillinger for umiddelbart efter den enkelte forestilling at tale sammen i omkring 1½ time om
deres oplevelse af forestillingen og af at være i teatret. Metoden blev udviklet af teaterforskerne Willmar
Sauter, Curt Lennartson og Lisbeth Jansson i Stockholm i begyndelsen af 1980’erne. De præsenterede
resultaterne af en lang række teatersamtaler med det stockholmske teaterpublikum i Teaterogön (1986).
Deres analyse var et omfattende og systematisk studium af forskellige befolkningsgruppers oplevelse af
i alt seks forskellige forestillinger. Ved at lade flere forskellige grupper se de samme seks forestillinger
kunne de både undersøge, hvad forskellige baggrundsvariabler som forhåndskendskab til teater,
uddannelsesniveau, alder m.m. betød for oplevelsen. Og de kunne undersøge, hvilken betydning det
kunstneriske udtryk havde. En af deres konklusioner lød:
Ett flexibelt reaktionsmönster är märkbart inom vårt publikkollektiv. Från uppsättning til uppsättning
skiftar inrikningen av observationerne.” (Sauter, Lennartson og Jansson 1986, s. 265)

Helt banalt betyder det, at publikum reagerer på den forestilling, de ser, og at forskellige forestillinger
afføder forskellige reaktioner. Selvom formålet med det stockholmske teatersamtaler udelukkende var
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forskning, gjorde forskergruppen en væsentlig observation: Deltagerne var glade for at deltage i
projektet, og de gav udtryk for, at teatersamtalerne gav dem et større udbytte af at se teater.
Denne erfaring var medvirkende til, at publikumsforsker Rebecca Scollen i 1990’erne anvendte
metoden med et publikumsudviklende formål: Hun inviterede en række mennesker, der ikke plejede at
komme i de regionale musik- og teaterhuse i North Western Territory, Australien, til at deltage i et
teatersamtaleforløb. Herefter undersøgte hun, hvilken effekt det havde på deres lyst til at komme igen.
Hendes konklusion var, at forløbet har en større effekt end det alene at uddele fribilletter (Scollen,
2009), og hun pegede på, at deltagernes store udbytte af samtalerne var afgørende for succesen.
Scollens målgruppe var de såkaldte motiverede ikke-brugere, det vil sige folk der egentligt gerne ville gå
i teatret og til koncert, men ’bare ikke fik det gjort’. I et publikumsudviklingsperspektiv kan man sige, at
Scollens projekt var relativt uambitiøst: Det handlede om at nå de mennesker, der tilhørte et
teaterinteresseret segment, men som aktuelt var ikke-brugere. Jeg vender tilbage til dette perspektiv i
Teatersamtaler som publikumsudvikling (s. 12).

Projektet
Teatersamtaler er gennemført i SceNet, og dermed i et netværk af teatre, der er meget forskellige både
hvad angår kunstnerisk udtryk og de fysiske rammer for forestillingerne. I alt har 16 af netværkets
medlemsteatre lagt hus til en eller flere teatersamtaler med de i alt 15 deltagende grupper, der således er
blevet præsenteret for meget forskellige teaterforestillinger.1 Som udgangspunkt har et forløb bestået af
tre samtaler med 6-10 deltagere. Undervejs har forskellige praktiske hensyn dog gjort, at vi eksempelvis
har afholdt forløb, der kun bestod af en eller to forestillinger. Teatrene har selv været
medbestemmende i forhold til, hvilke målgrupper, vi henvendte os til, og det har resulteret i nogle
meget forskellige grupper. Vi har ikke kun haft fokus på deltagere fra ikke-brugergrupperne,2 og når vi
eksempelvis har rekrutteret unge, har det typisk vist sig, at de på den ene eller anden måde alligevel af
konkrete årsager havde en forbindelse til teatret, eksempelvis som engagerede i amatørteater.3 Vi havde
Se www.scenet.dk for mere information om netværket. Bilag 1 er en oversigt over de gennemførte samtaler.
Skellet mellem brugergrupper og ikke-brugergrupper er for mig at se problematisk, fordi vores viden om, hvem
der er ikke-brugere både er for upræcis og for unuanceret. Vi havde en del unge, som i mange sammenhænge
bliver betragtet som en ikke-brugergruppe (se eks. Kulturministeriet 2010 og Epinion og Pluss Leadership,
2012), men dette er for mig at se en unuanceret kategorisering, fordi der kun lægges vægt på aldersparameteret.
Vores oplevelse med teatersamtaleprojektet var, at vi et langt stykke hen ad vejen havde fat i de unge, der kan
karakteriseres som interesserede ikke-brugere (det vender jeg tilbage til på s. 14).
3 Det er nok også lidt utopisk at tro, at folk, der ikke på forhånd har nogen form for motivation til at gå i teatret
ikke alene skulle takke ja til at gøre det tre gange, men derudover også til at deltage i et forskningsprojekt, hvor
de skulle tale om deres oplevelse efterfølgende. Dette aspekt var ifølge flere af deltagerne skræmmende (og
interessant) nok selv for mere teatervante deltagere.
1
2
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enkelte deltagere, der aldrig havde været i teatret før, og vi havde deltagere, for hvem det var afgørende,
at de deltog i en gruppe, der adskilte sig fra deres daglige omgangskreds, fordi det her betragtes som lidt
underligt at gå i teatret. Vi havde også deltagere, der plejede at gå i teatret (og i øvrigt var aktive
kulturbrugere), men som aldrig før havde været på netop det teater, hvor teatersamtalen foregik (eller
set ’den slags teater’). Så havde vi en del, som næsten aldrig kom i teatret, men som var aktive
kulturbrugere, og som hørte til i de typisk kulturforbrugende segmenter. Herudover havde vi også fat i
nogle, der allerede kom på teatret, og på alle måder kan betragtes som teatervante. I forhold til denne
gruppe gav teatersamtalerne efter deres eget udsagn en mere nuanceret og dybere oplevelse at få lov at
reflektere over oplevelsen sammen med de andre deltagere. Dette udbytte gjaldt bestemt ikke kun de
erfarne teaterbrugere – jeg vender tilbage til dette aspekt af teatersamtaleprojektet i analysen.
Vi har været vidt omkring i forhold til målgrupper. Bagsiden af det er, at vi har skudt med spredehagl i
forhold til en målsætning om publikumsudvikling. Til gengæld har det været en klar gevinst, at vi har
fået afprøvet Teatersamtaler i forhold til mange forskellige målgrupper. Derfor giver det samlede
materiale også gode muligheder for at pege på, hvad det er, Teatersamtaler kan i forhold til
publikumsudvikling.
Herudover har det været en værdi ved projektet, at publikum systematisk har fået ordet. Det har været
et (næsten) ufravigeligt krav, at teatrene selv skulle have en observerende medarbejde med til
teatersamtalerne. Det er væsentlig, fordi publikumsudvikling i bund og grund handler om
institutionsudvikling, og om at udfordre teatrenes normalt produktorienterede praksis. Under
teatersamtalerne blev teatrene nødt til at lytte til, hvad modtagerne havde at sige om ikke bare
rammerne for teaterbesøget, men også om selve forestillingen.4

Dette skridt har været større eller mindre alt efter hvilket teater, der har været tale om. Flere af teatrene har
andre erfaringer med at inddrage publikum, eksempelvis som prøvepublikum inden premieren.
4
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Teatersamtale: Hvordan gør man?
Vores standardforløb for teatersamtalerne er, at en gruppe på 6-10 deltagere sammen ser tre
forestillinger i løbet af 1½-3 måneder. Efter hver forestilling samles deltagerne til en samtale om,
hvad deres oplevelse af forestillingen og teatret har været.
Gennemførelse
1) Definer formålet: Er teatersamtalerne primært et tilbud til en publikumsgruppe om at få
en bedre oplevelse, eller handler det først og fremmest om, at I gerne vil bruge
teatersamtalerne som brugernes respons på oplevelsen af at komme på teatret?
Teatersamtaler kan begge dele, men overvej, hvorfor I igangsætter dem.
2) Vælg målgruppe: Hvem er det, I ønsker at invitere med? Når I skal til at rekruttere vil det
hurtigt vise sig, at jo mere teateruvante grupper, I vil i dialog med, jo større er
udfordringen.
3) Vælg forestillinger: Er der en ide i, at præsentere gruppen for forskellige typer
forestillinger? Husk, at der både skal være billetter og lokaler, hvor samtalen kan holdes.
4) Gennemførelse: Det er vigtigt, at samtalen tager udgangspunkt i deltagernes egen
oplevelse af forestillingen og af at komme på teatret. Det er moderatorens opgave at
skabe en god stemning, hvor deltagerne også kan få øjnene op for forskelligheden i
oplevelserne.
5) Opsamling: Overvej, hvordan I efterfølgende giver deltagerne gode betingelser for at
komme i teatret. Se på, hvad I selv kan lære af deltagernes tilbagemelding til jer
En mere udførlig praktisk vejledning findes i folderen: Teateroplevelser. Giv publikum ordet
(www.scenet.dk)
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Del 1: Publikumsudvikling: Handling og holdning

Teatret OM: Il Magtaliati (Teatret OM)
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Teatersamtaler som publikumsudvikling
Vi har med Teatersamtaler inviteret forskellige publikumsgrupper ind på teatret og givet dem mulighed for efterfølgende
at dele oplevelsen med hinanden. Målet har været publikumsudvikling: at opbygge relationer til nye publikummer og at få
en større indsigt i deres oplevelse af teatret. I denne analyse nuancerer jeg begrebet publikumsudvikling og ser på, hvordan
mål og tiltag skal tage hensyn ikke alene til forskellige gruppers handlemønstre, men også deres holdninger.
Teatersamtaler har haft et mål om at fungere som publikumsudvikling og det er derfor værd at reflektere
over, hvordan dette formål er blevet opfyldt. På forhånd var projektets målsætning at udvikle teatrenes
kontakt med et ikke-teatervant publikum og at give dem et større indblik i publikums
forestillingsoplevelse. Samtidig skulle projektet tilbyde et ikke-teatervant publikum en ramme for
teaterbesøget, der medvirkede til at gøre dem mere fortrolige med teatret (SceNet 2010).
Med Teatersamtaler har vi sat mødet mellem teatret og deltagerne i centrum. Vi har gjort os umage for at
skabe gode og trygge rammer, men har også indimellem udfordret deltagerne til at opleve noget, som i
udgangspunktet var både fremmed og utrygt. Det har vi gjort ud fra en overbevisning om, at
publikumsudvikling ikke alene handler om et øget tilskuertal, men også om at blive klogere på, og bedre
til at håndtere møder mellem forskellige tilskuergrupper og deres forventninger.
Vores succeskriterium har ikke været, at alle deltagerne efterfølgende skulle komme på teatret igen, og
vi har heller ikke foretaget opfølgende målinger heraf. Det kunne vi have gjort, men vi valgte bevidst
ikke at operere med dette simple succeskriterium. Deltagerne i Teatersamtaler har været meget forskellige
og dermed har forudsætningerne for, at de efterfølgende fortsatte med at gå i teatret, også været vidt
forskellige. Hvis man for alvor skal forstå teatersamtalernes potentiale som publikumsudvikling, skal
det derfor gøres ud fra en mere nuanceret forståelse af de udfordringer og målsætninger, der er knyttet
til publikumsudviklingsmålsætningen.

Typer af publikumsudvikling
For at komme dette nærmere vil jeg inddrage den kulturpolitiske forsker Nobuko Kawashimas skelnen
mellem forskellige typer af publikumsudviklingstiltag (Kawashima, 2000; Hansen 2011, s. 12ff.). Hun
kortlægger forskellige typer af strategier og tiltag og inddeler dem i fire kategorier:


Udvidet markedsføring, hvor teatret henvender sig til ikke-brugere i de segmenter, teatret allerede
har godt fat i.
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Smagskultivering, hvor man præsenterer sit eksisterende publikum for nye kunstarter, genrer eller
kulturinstitutioner.



Publikumsuddannelse, hvor publikum får mere viden om forestillingerne gennem eksempelvis
introducerende foredrag eller after talks med skuespillerne.



Opsøgende aktiviteter, som har kulturel inklusion som målsætning og derfor aktivt opsøger
grupper, der ikke kommer på teatret.

De forskellige publikumsudviklingstyper adskiller sig først og fremmest ved at have forskellige
målgrupper. De to yderpoler er: Publikumsuddannelse, der henvender sig til det eksisterende publikum,
og de opsøgende aktiviteter, der sigter mod at nå svært tilgængelige målgrupper. Kawashimas pointe er,
at en for stor del af de eksisterende publikumsudviklingstiltag springer over, hvor gærdet er lavest og
undlader at henvende sig til målgrupper, der ikke er repræsenteret i det eksisterende publikum. Og det
til trods for, at det kulturpolitisk set er et væsentlig formål. Min pointe vil være, at der er gode grunde til
at fastholde, at teatrene skal gøre sig umage med at række ud til de grupper, der slet ikke er fortrolige
med teatret. Samtidig kan der være god grund til også at arbejde bredere med publikumsudvikling, så
også andre målgrupper tilbydes en bedre teateroplevelse.

Holdning og handling
Kawashima peger med sine kategorier på, at forskellige publikumsudviklingstiltag har forskellige
målgrupper, og at disses tilgang til og forudsætninger for at gå i teatret er meget forskelligt. En måde at
beskrive de forskellige målgrupper og deres forhold til scenekunsten på er at tage udgangspunkt i
marketingsforskerne Gary L. Sheth og Jagdish N. Fraziers (1982) model for, hvordan man får folk til at
ændre handlingsmønstre.5 Deres model er baseret på en kampagnetankegang, hvor det handler om at få
folk til at ændre adfærd: stoppe med at ryge, gøre mere med kollektiv trafik, motionere mere eller … I
forhold til publikumsudvikling kan man godt stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er tilskuerne, der
skal ændre adfærd. En stor del af den eksisterende litteratur om publikumsudvikling peger på, at det
først og fremmest er teatrene, der skal ændre deres praksis. Kawashima har beskrevet det som
forskellen på en produktbaseret tilgang, hvor man ønsker at ændre/udvikle publikum, og en
modtagerbaseret tilgang, hvor det er institutionen, der ændrer sig (Kawashima 2000).
Men spørgsmålet er, om de to tilgange skal forstås som hinandens modsætninger. I hvert fald kan man
sige, at hensigten med Teatersamtaler har været dobbelt: både at opkvalificere teatrene gennem en dialog

5

Kvist (2012) diskuterer publikumsudviklingsbegrebet ud fra bl.a. Sheth og Fraziers model.
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med deres brugere, og at skabe forudsætninger for bedre teateroplevelser for publikum. Man kan under
alle omstændigheder sige, at det er en nødvendig forudsætning for at ændre publikums praksis, at
teatrene også ændrer deres egen.

Positive og negative brugere og ikke-brugere
Indvendingerne til trods har Sheth og Fraziers en vigtig pointe: Vi skal holde op med at dele folk op i
brugere og ikke-brugere. Det er for simpelt, fordi det er lige så afgørende, hvad folk mener, som hvad
de gør. Sheth og Frazier deler således brugerne op i fire forskellige kategorier baseret på de to
parametre: handling og holdning. Det vil sige, at der er fire grundkategorier: De positive brugere, de
negative brugere, de positive ikke-brugere, de negative ikke-brugere. Kategoriseringen er naturligvis
meget grov, og man kunne sagtens vælge f.eks. at skelne mellem regelmæssige brugere og sporadiske
brugere. Det ville give mening ift. Teatersamtaler, hvor kun få aldrig har været i teatret, men mange har
oplyst, at de går i teatret mindre end en gang om året.
Skematisk ser den grove inddeling således ud
Positiv holdning

Negativ holdning

Bruger

Positive brugere

Negative brugere

Ikke-bruger

Positive ikke-brugere

Negative ikke-brugere

Helt grundlæggende har både holdninger og handlinger betydning for, hvad der skal til for, at
forskellige personer ændrer praksis. Og her det en vigtig pointe hos Sheth og Frazier, at der ikke altid er
overensstemmelse mellem ens holdninger og handlinger, hvilket kategorierne positive ikke-brugere og
negative brugere er et udtryk for. Det lyder paradoksalt, men handler i praksis om, at der findes
borgere, der mener, at teater er spændende og ’noget for mig’, men som bare ikke går i teatret.
Omvendt findes der borgere, der kommer i teatret uden egentligt at synes særligt godt om det. Det
bedste eksempel på negative brugere i teatersamtaleprojektet er de unge, der giver udtryk for, at de har
dårlige erfaringer med at se teater i skolesammenhæng. Også en del mænd er ’mistænkt’ for at tilhøre
denne gruppe. I hvert fald var gennemførelsen af en ren mandegruppe på Team Teatret begrundet i en
fornemmelse af, at mændene ofte blot ’følger med konen’, kombineret med en viden om, at de er en
underrepræsenteret publikumsgruppe (Kulturministeriets teaterudvalg 2012 og Hoogland 2012). Hvis
man tænker publikumsudvikling i forhold til Sheth og Fraziers model, kan man sige, at målsætningen vil
være at få så mange som muligt til at blive positive brugere, men at vejen derop er forskellig alt efter
udgangspunktet.
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En sammenligning mellem Kawashimas fire former for publikumsudvikling og Sheth og Fraziers model
udpeger nogle helt grundlæggende ligheder, idet Kawashima også opererer med forskellige målgrupper
for de forskellige typer. En sammenligning mellem de to vil se således ud:
Positiv holdning

Negativ holdning

Bruger

Smagskultivering

Publikumsuddannelse

Ikke-bruger

Udvidet markedsføring

Opsøgende aktiviteter

Med udgangspunkt i modellen kan man sige, at forskellige publikumsudviklingsinitiativer er tilpasset
forskellige målgrupper og deres særlige behov i forhold til at ændre enten holdning eller handling. Som
sådan kan modellen bruges til at undersøge, hvad Teatersamtaler kan i forhold til forskellige målgrupper
og dermed også til nærmere at beskrive, hvad der er deres publikumsudviklende potentiale.

Teatersamtaler som udvidet markedsføring
En stor del af deltagerne i Teatersamtaler har kunnet karakteriseres som interesserede ikke-brugere – som
nogle, der sjældent gik i teatret, men som umiddelbart blev interesserede, da vi kontaktede dem. Vi har
erfaret, at Teatersamtaler fungerer godt som en måde at nå denne meget sammensatte gruppe af folk, der
gerne vil gå i teatret, men ’bare ikke får taget sig sammen’. Teatersamtalerne har for dem været en
lejlighed til at få gjort noget ved det. Der kommer en opfordring, det er planlagt, og de skal egentligt
bare plotte teaterbesøget ind i kalenderen og møde op.
Jamen bare det, at jeg ikke skulle tage stilling til, hvad jeg skulle se, det var fantastisk. Fordi jeg godt kan
lide at blive præsenteret for nogle forskellige ting. Men det med, at jeg selv skal sidde og bladre mig frem til og
se om jeg har lyst til det: Det ved jeg ikke, om jeg har. Men jeg kan bedre forholde mig til, at der ligger en
invitation i min inbox. (Svalegangen, voksen 2)

At teatersamtalerne motiverer, er der ingen tvivl om. Selv i de tilfælde, hvor forestillingerne har vist sig
ikke altid at være lige deltagernes smag, har hele rammen betydet en langt mere positiv opfattelse af,
hvad en tur i teatret er. Som en af deltagerne fra Aarhus giver udtryk for:
Jeg synes det har været helt vildt fedt. Også selvom jeg synes i dag var noget lort, og sidste gang var jeg sådan
meget skeptisk overfor det. Men jeg har jo stadig haft tre oplevelser med det og det har givet mig mod på at …
Altså det er ikke sidste gang jeg går i teatret, og det er ikke noget der skal blive ved med at være tusind år

15

imellem. Jeg har haft store oplevelser med det, selvom jeg ikke altid har synes det var godt. (Teater Katapult,
Unge 2)

Overskueligheden og de gode rammer har haft en selvstændig betydning for deltagerne. Men samtidig
kan planlægningen være en udfordring. Et teatersamtaleforløb, der strækker sig over flere måneder og
det kan være vanskeligt at forpligte sig på tre forestillinger, hvoraf de to ligger flere måneder ude i
fremtiden. Vi er undervejs løbet ind i den velkendte problematik, at de 30-45 årige er en svær
målgruppe, fordi de er travle børnefamilier. Således måtte både teatersamtale to og tre på Svalegangen
med denne målgruppe aflyses, fordi for mange meldte afbud.6 Det er vores erfaring, at denne
målgruppe ikke er særligt god til langtidsplanlægning, og at man her måske skal finde et anden tilbud
end det længerevarende teatersamtaleforløb. Barrieren for denne gruppe er tid, men det er i lige så høj
grad en forestilling om, at det er besværligt at købe billet, og at det skal gøres lang tid i forvejen.
Deltagerne i denne gruppe peger på e-mail som en god
kontaktform, der gør det muligt at overskue, hvordan
teaterbesøget på en mere fleksibel måde kan passes ind mellem
syge børn, fodboldkørsel og aftenarbejde
Planlægningen

var også

en

udfordring

i

forhold

til

ungegrupperne. Vi løb til at begynde med ind i nogle aflysninger og måtte konstatere, at teatersamtaler kun var
interessante så længe, der ikke var noget, der var mere
interessant. Derfor måtte vi ret hurtigt beslutte ikke at lægge
teatersamtalerne med de unge en fredag aften og helst heller
ikke i skoleferierne. Også i forhold til de unge gjorde vi os
nogle erfaringer med forskellige kontaktformer. Det viste sig
ret hurtigt, at e-mail var for besværligt for de unge. De skulle
have en sms – og helst samme dag – når de skulle mindes om
teatersamtale to og tre.

Carte Blanche: Kalejdoskop (Bo Amstrup)

Teatersamtaler som publikumsuddannelse
Publikumsuddannelse er publikumsudviklingstiltag, der først og fremmest henvender sig til de grupper,
der allerede kommer i teatret. Målet er at skabe en højere grad af værdsættelse og en større forståelse

Vi har i alt måttet aflyse 9 teatersamtaler. Nogle fordi vi ikke har kunnet rekruttere deltagere, andre pga. for
mange afbud.
6
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for forestillingen. Generelt har deltagernes tilbagemelding været, at det har været et af de allervigtigste
udbytter af teatersamtalerne. Det gjaldt uanset målgruppe, men er især interessant i forhold til de
negative brugere. Det er en gruppe tilskuere, der bliver slæbt i teatret af skolelæreren eller konen, og
som i udgangspunktet ikke oplever forestillingen som relevant for dem selv. Her kan Teatersamtaler
bidrage til en bedre oplevelse og dermed skubbe til en holdningsændring. Gennem teatersamtalerne får
deltagerne en større forståelse for forestillingen. Samtidig oplever de, at forskellige personer har
forskellige perspektiver på forestillingen, og at det er godt. En af de store styrker ved Teatersamtaler som
publikumsuddannelse er, at den er baseret på deltagernes egne oplevelser af forestillingen, og at det er
dem, der er udgangspunkt for samtalerne. Baggrunden for dette er, at vi valgte en anerkendende tilgang
til teatersamtalerne. Det betyder, at deltagernes oplevelse værdsættes, og at samtalen ikke har handlet
om, hvorvidt deltagerne har forstået forestillingen korrekt (Sørensen 2011). Det anerkendende princip
betyder, at man modvirker, at deltagerne føler sig dumme, og dermed bliver bekræftet i, at det er en
negativ oplevelse at gå i teatret (Scollen 2009, s. 7f.). Det er især en styrke i forhold til de unge, der
gerne skulle have en anden oplevelse af scenekunsten end den skolebaserede, læringsfokuserede. De
fremhæver gerne selv det positive i, at de gennem samtale og fælles refleksion bliver klogere på selv en
svært tilgængelig forestilling:
Man får ligesom bearbejdet ens tanker om det, man egentlig synes om stykket, så du ikke bare lige kommer
ud og tænker ’nå det var godt og det var skidt’, og så var det ligesom det. Det har været meget godt lige at få
vendt hele stykket en gang til. (Limfjordsteatret, unge 4)

For denne gruppe af unge, der for første gang blev præsenteret for moderne dans i form af Granhøj
Dans’ Dance me to the end on/off love, var teatersamtalen afgørende for deres udbytte af forestillingen. Men
selv ret erfarne teatergængere pegede på, at forståelsen for teater som udtryksform blev større af at
deltage i teatersamtalerne:
Altså, hånden på hjertet. Jeg har aldrig i mit liv tænkt meget over, at der faktisk er noget, der hedder
scenografi. Men nu er jeg eddermame blevet opmærksom på det. Nu skal jeg godt nok kigge ud i alle hjørner
og have det hele med. At vi er samlet her bagefter, det er noget, der skærper sanserne. (Randers EgnsTeater,
voksen 4)

Succesen med at lade deltagerne selv oparbejde en større forståelse for teateroplevelsen peger klart på
en af teatersamtalernes helt afgørende kvaliteter. Men det er vigtigt at tilføjes, at formen ikke har
fungeret i alle tilfælde. Undervejs har der været forestillinger, hvor deltagernes (kollektive) manglende
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baggrundsviden gav anledning til frustration og en oplevelse af at have misforstået forestillingen. Jeg
sætter særligt fokus på udfordringen med svært tilgængelige forestillinger i Forestillingsoplevelsen, s. 39.
Hvis disse forestillinger overhovedet skal give deltagerne gode teateroplevelser, er der behov for at
supplere med publikumsuddannelsesaktiviteter, der er mindre deltagerstyrede, og hvor der tilbydes en
decideret uddannende/oplysende tilgang, f.eks. i form af introduktioner til forestillingen.

Teatersamtaler som smagskultivering
Smagskultivering handler om at introducere et kulturvant publikum til nye kunstarter eller genrer. En
hel del af deltagerne går i forvejen meget i biografen, til koncerter m.m., men langt mindre i teatret. De
har på forhånd interessen for kultur, men går af forskellige årsager ikke i teatret. Her kan
teatersamtalerne få deltagernes øjne op for, hvad scenekunsten kan tilbyde. Herudover er det en vigtig
smagskultiverende pointe, at vi har introduceret også det kultur- og teatervante publikum til genrer, de
ikke selv opsøgte.
Et klart eksempel på dette var teatersamtaleforløbet på Randers EgnsTeater, hvor de fleste af
deltagerne i forvejen kom på teatret. Den første forestilling i forløbet var Randers EgnsTeaters egen Så
er der banko, en forestilling som flere af deltagerne ikke selv ville have valgt. Reaktionerne var blandt
andet:
Jeg plejer ikke at være til kabaretter eller musicals, men jeg har moret mig kosteligt. Jeg synes, det var vildt
godt, de synger pragtfuldt. Og det var nogle gode tekster, også med bid i, noget alvor bag, sådan lidt
samfundskritik […]. Ja, det var rigtigt godt, det må jeg sige. Jeg er meget meget positivt overrasket. (Randers
EgnsTeater, voksen 4)

Under denne teatersamtale blev det klassiske hierarki mellem høj- og lavkultur udfordret, idet
deltagerne på forhånd havde forventet, at forestillingen var for lavkulturel til dem. Men det viste sig, at
forestillingen tilbød en god oplevelse, som også gav anledning til, at deltagerne blev konfronteret med
nogle fordomme (se s. 47).
Et andet eksempel på, at teatersamtalerne udfordrede deltagernes opfattelse af, hvad der er en god
teateroplevelse, var, da en gruppe voksne indledte teatersamtaleforløbet med at se forestillingen Jeg har
alt på Gruppe 38. Forestillingen kan umiddelbart kategoriseres som en børneforestilling, dog med den
vigtige tilføjelse, at teatret selv mener, at deres forestillinger er både for børn og for voksne. Det blev
afprøvet med Teatersamtaler, og reaktionen var overvejende positiv. Som en af deltagerne giver udtryk
for, så kan en forestilling indholdsmæssigt godt ramme noget, der er vigtigt for både børn og voksne:
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Hun tager bare fat i nogle helt basale menneskelige ting, og det appellerer til børnene, men så sandelig også til
mig. (Gruppe 38, voksen 1)

Deltagerne blev her ikke kun udfordret i forhold til selve forestillingen, men også i forhold til stedet,
fordi Gruppe 38 – i øvrigt i lighed med de fleste andre teatre der deltog i projektet – er en anden type
teater end den store, traditionelle teatersal, de fleste umiddelbart forbinder med teatret (se s. 29).

Teatersamtaler som opsøgende aktivitet
Teatersamtaler kan være opsøgende aktiviteter, når de inkluderer deltagere fra målgrupper, der normalt
ikke kommer på teatret. Selvom teatersamtalerne foregår på teatret, kan de betegnes som ’in-reach’ (i
modsætning til out-reach, Kawashima 2000, s. 9) og have ikke-teatervante fra grupper, der normalt ikke
er en del af publikum, som målgruppe. Opsøgende aktiviteter er den mest udfordrende form for
publikumsudvikling, fordi man henvender sig til de negative ikke-brugere. En vigtig pointe hos Sheth
og Frazier er, at man ikke skal forvente, at disse grupper på en gang bliver interesserede brugere. Der
skal både ændres handling og holdning hos denne gruppe, og ambitionen kan være at arbejde med en af
delene. At lave teatersamtaler med denne gruppe er en udfordring, fordi de på forhånd netop ikke er
interesserede. Hvis man virkeligt ikke har lyst til at gå i teatret, hvorfor skulle man så forpligte sig til at
se hele tre forestillinger og oven i købet tale med andre om oplevelsen bagefter? Det betyder, at der
ligger en stor udfordring i at rekruttere deltagere fra denne gruppe til teatersamtaler, og hvis det lykkes,
så er det vigtigt at huske, at succesen ikke skal måles i antallet af nye abonnenter. Måske er det nok, at
deltagerne dukker op og efterfølgende har fået en mere positiv holdning til teatret. En afgørende pointe
i den eksisterende forskning omkring kulturvaner og kulturforbrug er, at der er rigtigt mange faktorer,
der spiller ind, herunder livsstil, uddannelse og socialisering (Hansen 2011, s. 8 f.). Det betyder også, at
et enkelt teaters enkeltinitiativ ikke kan forventes at revolutionere publikumssammensætningen.
Et af de ’lokkemidler’, der har været en del af Teatersamtaler har været gratis deltagelse. Hermed har vi
fjernet den barriere, prisen kunne være. Prisen i sig selv er ikke nødvendigvis afgørende for alle,7 men
for nogle deltagere, har det alligevel betydet, at viljen til at løbe risikoen med en ukendt og fremmed
oplevelse blev større:

Vores viden om, hvilken rolle prisen spiller, er ret lille. Kulturministeriets Undersøgelser på teaterområdet 2011.
Rapport om formidlingsordningen har undersøgt teatergængernes betalingsvillighed i forhold til forskellige scener og
genrer, men har ikke inkluderet ikke-teatergængerne. Kulturministeriets undersøgelse af danskernes kulturvaner
viser, at 32% angiver ’Det er for dyrt’ som årsag til, at de ikke går i teatret (Epinion og Pluss Leadership, s. 47).
7
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Jeg kan bare mærke på mig selv, at jeg er bedre til at gøre sådan noget, hvis jeg ikke selv skal betale for det.
For jeg har nemlig også været inde og se den der ’På dåse’, og jeg havde forsvoret, at jeg nogensinde ville
komme til at betale for det. Men så fik jeg nogle fribilletter, og så var jeg også ude at se det, og vi havde da
også vores børn med. […] Jeg synes, at hvis man har betalt for én eller anden oplevelse, så har man en
forventning. Så jeg har nemmere ved at købe mig til en forestilling, som jeg ved, hvad er. (Odin Teatret,
voksen 3)

Idet erfaringerne med teatersamtalerne viser, at det generelt er en positiv oplevelse at deltage – også når
forestillingerne ikke lever op til ens forventninger – så er teatersamtalernes styrke i forhold til denne
gruppe, at det kan udfordre deres holdning til det at gå i teatret. Det vil sige, at det i første omgang
måske kan flytte dem fra ikke-interesserede ikke-brugere til interesserede ikke-brugere. En af pointerne
i forhold til denne gruppe er også, at deltagerne kan få øjnene op for, at scenekunst er mange forskellige
ting. En tilbagemelding fra mange af deltagerne har været, at de har set forestillinger og været på teatre,
der var ’noget andet’ end det, de havde forventet (se At gå i teatret, s. 22 og Oplevelser i teatret, s. 29). På
den måde er de negative forventninger til, at teater ikke er noget for mig, blevet udfordret.
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Del 2: Analyser af teatersamtalerne

Svalegangen: Hvid Stolthed (Morten Fauerby)
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At gå i teatret
I teatersamtalerne har deltagerne forholdt sig mere generelt til, hvad en god teateroplevelse er. Og det er tydeligt, at det er
helhedsoplevelsen ’at gå i teatret’, man som teatergænger vælger til eller fra, og som er i konkurrence med alle mulige andre
aktiviteter og tilbud. For langt de fleste er det at gå i teatret noget, der sker relativt sjældent. Derfor har de også en
forventning om en oplevelse ud over det sædvanlige: Det må gerne være rørende og vedkommende, og det må gerne være
noget, der giver en noget at tænke over.
De høje forventninger betyder også, at flere af deltagerne beskriver det som krævende at gå i teatret. På
godt og ondt er det en del af teatrets attraktionsværdi (Jarl og Geisler, 2002, s. 88ff). Det er det, der gør,
at i hvert fald nogle er villige til at betale mere for teaterbilletten end for biografbilletten. Men det er
også det, der gør, at teatret fravælges, når hverdagen i forvejen stiller mange krav, og behovet for
afslapning og underholdning vinder over de intellektuelle og formmæssige udfordringer i teatersalen.

Sammenligning med biografturen
Mange af deltagerne har sammenlignet turen i teatret med biografturen, og deltagernes beskrivelse af
forskellen peger på, hvad deres forventninger til en tur i teatret er. Der stilles høje krav:
Jeg tror måske også, at jeg havde haft nogle lidt høje forventninger. For det har jeg faktisk tit haft, når jeg har
været i teateret. Jeg kan huske en anden forestilling, jeg har set, hvor jeg var lidt halvskuffet. Og det er jeg jo
ikke, når jeg går i biografen, for der har jeg ikke lige så høje forventninger. (Svalegangen, voksen 2)

Med de høje forventninger følger en villighed til at betale mere, men også en større risiko for skuffelse:
Nu sagde du det der med risikovilligheden, det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv. Jeg er mere tilbøjelig
til at gå ind og så en dårlig film, og betale hundrede kroner for at se den, end til at gå ind og se en forestilling,
der måske kvalitetsmæssig er bedre. Der skal kvaliteten alligevel være noget bedre for, at jeg synes, at jeg ikke
har spildt 150 kr. Det er måske også noget med, at teatret kræver lidt mere. […]
Moderator: Kan det give noget positivt? Teater, i forhold til for eksempel film?
Ja, altså for mig kan det sgu komme mere ind under huden, tror jeg, fordi der står en skuespiller lige foran
dig. Da han for eksempel gik frem med barberkniven dér: ’Er der nogen ude hos jer der skal…’ På den
måde er det det intime. Det virker på en anden måde på kroppen.” (Aarhus Teater, voksen 1)
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Teateroplevelsen skal altså være noget ekstra, en opfattelse, som givet også hænger sammen med, at der
er tale om sporadiske teatergængere, folk, der typisk går i teatret 1-2 gange om året, hvis ikke mindre.
Af Jarl og Geislers publikumsundersøgelsen for Københavns Teater fremgår det, hvordan denne
gruppe af ikke særligt teatervante oplever teatrets livekarakter som både en fordel, fordi det giver større
oplevelser, og en ulempe, fordi det gør det at se teater til en krævende oplevelse (Jarl og Geisler, 2002).
Det interessante er, at de teatervante i den undersøgelse ikke på samme måde beskriver det som
anstrengende og krævende. De kan i højere grad betragte en teateroplevelse som en afslappende
begivenhed.
Det krævende ved en teatertur er ikke alene det, der foregår i salen. Det er også formen, hvor der stadig
er en tendens blandt nogle af tilskuerne til at betragte en tur i teatret som noget fint og lidt højtideligt:
Mit billede af teater er, at det nogle gange er lidt for finkulturelt, lidt for kedeligt og lidt for dyrt i forhold til,
hvad jeg egentligt vil investere min tid i. Igen: tiden er en sparsom ressource, er det så det, jeg vil prioritere, når
jeg endelig skal ud i byen?” (Svalegangen voksen 2)

Herudover er det et gennemgående træk, at deltagerne forventer, at det er dyrt at gå i teatret, og det
uagtet, at det ikke altid er rigtigt:
Altså nu har jeg en eller anden opfattelse af, at teater er dyrere end at gå i biografen. Det er nok ikke engang
sikkert. (Team Teatret, unge 5)

Her spiller det måske ind, at de fleste tænker på de store teatre, når de tænker på at gå i teatret, og her er
billetterne typisk dyrere end på de små teatre. Det er dog også min opfattelse, at prisen ofte bruges som
en undskyldning, og at det for mange ikke er en reel barriere.8 Der er lavet enkelte undersøgelser af
betalingsvilligheden ift. teaterbesøg, der overordnet konkluderer, at betalingsvilligheden er stor, men at
den (naturligt nok) er væsentligt lavere for grupper, der ikke er interesserede i at gå i teatret
(Kulturministeriet 2011). Også Bjørnsen, Lind og Hauge (2012) peger i en norsk undersøgelse på, at
prisen ikke er en afgørende barriere for de fleste, men at det for bestemte segmenter kan være ret
afgørende. I et publikumsudviklingsperspektiv er det vigtigt at huske, når man igangsætter initiativer
målrettet betalingssvage grupper. Herudover er det værd at bemærke, at mange af deltagerne forventede
dyrere billetpriser end det, der var tilfældet på de små teatre. Der er således en kommunikationsopgave i
at synliggøre såvel de generelle priser som muligheden for eksempelvis studierabat.
Det fremgår af Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse, at 32% af de, der ikke går i teatret, mener, at det er
for dyrt, mens 52% begrunder det med manglende interesse (Epinion og Pluss Ledership, 2012, s. 47)
8
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Tilgængelighed
For de mange af de teatersamtaledeltagere, der gerne vil gå i teatret, handler fravalget også om, at teatret
opleves som mindre tilgængeligt end nogle af de alternative aktiviteter. Især i de mindre byer er
betingelsen ofte, at en forestilling kun spiller en enkelt aften og derefter er videre på turnéen. Skulle
man dagen efter høre fra en kollega om den fantastiske forestilling, er der ikke umiddelbart en mulighed
for at se den. Egnsteatrenes egenproduktioner har typisk en længere spilletid, men alligevel kan det være
svært at ’få øje på’ teatret som en mulighed. Det er et spørgsmål om markedsføring, men også om at
gøre teater til noget, man taler om. Her er det en udfordring, at tilskuertallet til den enkelte forestilling
typisk er ret lavt sammenlignet med andre kulturtilbud. Man kan derfor ikke tage alene i teatret og regne
med, at man dagen efter kan tale om oplevelsen med venner eller kollegaer. En af de unge fra Team
Teatret beskriver det således:
Og så er det bare lokalt forankret. Altså hvis jeg ser en film, så kan jeg diskutere den med hvilken som helst
af mine venner over hele landet. Ser jeg det her teaterstykke, så kræver det rent faktisk, jeg har haft nogen
med inde og se det, før jeg kan diskutere det. Det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg elsker at diskutere ting, jeg
har set. (Team Teatret, unge 5)

Citatet peger på, at en teateroplevelse også skal være en social oplevelse – den skal kunne deles med
nogle. Men ud over at finde nogen at følges med, så er en af udfordringerne ved at få tilskuerne til at
vælge en tur i teatret, at skabe synlighed omkring muligheden. Her beskriver især de unge, hvordan
konkurrencen omkring opmærksomheden er massiv, og at teatret drukner i informationsstrømmen:
Der kommer så mange tilbud direkte til en. Så hvorfor skulle man i stedet for et af de 337, der kommer
farende i løbet af en uge vælge at sige: Jeg sætter lige en time af til at undersøge, hvilke stykker går der, og så
vælge et stykke ud. Jeg tror simpelthen, det er det, som bliver barrieren for os unge mennesker. (Team Teatret,
unge 5)

Udfordringen handler dels om at gøre ’teatret’ i generisk forstand mere tilgængeligt, og dels om at være
i stand til at formidle et tilstrækkeligt præcist billede af, hvad der er værd at opleve. Det kan man
selvfølgeligt gøre ved en meget målgruppebevidst markedsføring, men i så fald misser man en af de
vigtige erfaringer, vi har gjort os med Teatersamtaler: At nogle af de rigtigt gode teateroplevelser har
sprængt en snæver målgruppetænkning. En af deltagerne peger selv på problemet med at finde frem til
en forestilling, hun vil synes om:
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Men jeg opdager aldrig, hvis der er nogle interessante forestillinger, og jeg kan ikke rigtig skille dem fra
hinanden. Nu så vi f.eks. den der Scener fra et Ægteskab. På forhånd tænkte jeg: ’Ej den der, det er da
vist ikke mig.’ Ud fra titlen. Men det var egentlig helt vildt godt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal vælge, og
det virker sådan lidt uoverskueligt, synes jeg. (Entré Scenen, unge 1)

En stor del af udfordringen i forhold til de interesserede ikke-brugere handler om at fange deres
opmærksomhed på det tidspunkt, hvor de skal tage beslutningen om at gå i teatret. Det skal i
virkeligheden været ret kort tid inden forestillingen – her skal sæsonbrochuren suppleres, og gerne med
mere direkte henvendelsesformer, som gør det nemt at gå i teatret.
Mange teatre har allerede bredt viften af markedsføringstiltag ud. Alligevel ser det ud til, at opfattelsen
af, at en tur i teatret kræver langtidsplanlægning er usædvanligt vedholdende blandt de sporadiske
brugere, som også denne deltagers overvejelser viser:
Så jeg har ikke den tanke, at man kan gå herned og købe en billet samme aften, som hvis jeg går i biografen,
hvor jeg forventer, at man nok godt kan skaffe sig en billet (Svalegangen voksen 2)

At føle sig velkommen
Når mennesker opsøger noget nyt og ukendt, er det forbundet med en grad af utryghed. Det gælder
også for nye teatertilskuere. Og denne utryghed kan være en afgørende følelsesmæssig barriere for at
opsøge teatret (Research Centre for Museums and Galleries juli 2004, s. 5). Denne utryghed og
oplevelse af ikke at høre til, bliver kun bekræftet, hvis man inde på teatret oplever, at alle andre agerer
hjemmevant og udgør en form for indforstået fællesskab. Der er flere aspekter af denne følelse. Den
ene handler om den måde, frontpersonalet og bygningen byder en velkommen. Når Aarhus Teater har
låst hoveddøren, og der ikke engang står et skilt om, at der er indgang på siden af bygningen, så er nye
tilskuere afvist allerede inden, de er trådt ind i bygningen. Det andet handler om det fællesskab, man
bliver en del af, når man træder ind i teatret: Er det øvrige publikum meget forskelligt fra mig? Opfører
de sig anderledes? Skiller jeg mig ud med min påklædning? Begge dele har en afgørende betydning for,
hvorvidt den nye teatergænger føler sig velkommen.
Hvor det kan være vanskeligt – og heller ikke formålstjenstligt – at smide det eksisterende publikum på
porten, så er det straks lettere at arbejde med frontpersonalets måde at møde forskellige publikummer
på, og dermed give nye tilskuere en tryg og inkluderende oplevelse. Sådan beskriver en
førstegangsbesøgende på Randers EgnsTeater den gode modtagelse:
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Carte Blanche: I papirtræets skygge (Bo Amstrup)

Det var meget nemt og enormt hyggeligt og meget nede på jorden, […] Når man aldrig har været her før, så
bliver man altså taget rigtigt godt imod. Der står en mand i døren og tager imod og fortæller, hvor man skal
hen, og hvor jakken skal hænge og alt sådan noget der. Der er ikke nogen slinger i valsen. Det er ikke
sådan, at man føler: ’Åh, hvad skal jeg nu gøre?’ (Randers EgnsTeater, voksen 4)

Deltageren beskriver her præcis, hvordan utrygheden ved at befinde sig i en uvant situation blev
afhjulpet af gode modtagelse. Omvendt bliver det bemærket, når det ikke er tilfældet, som på
Musikteatret Holstebro:
Det er jo lidt svært at finde rundt, hvis man ikke er kendt. Altså de første gange jeg var her, havde jeg svært
ved at finde rundt fra garderobe og til toilet. Når man så har været her, kan man selvfølgelig finde ud af det,
men jeg synes, det er også dårligt skiltet. (Black Box, voksen 5)

Det kan virke frygteligt banalt, men for én, der ikke er teatervant, betyder det noget, når stedet ikke
tager imod en, og at det i øvrigt virker som om, at det øvrige publikum færdes hjemmevant.
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Oplevelsen af at føle sig fremmed handler også om sammensætningen af publikum: Hvis alle de andre
ligner hinanden, og man selv skiller sig ud, betyder det, at man ikke umiddelbart føler sig hjemme. Det
er især alderssammensætningen, der er blevet bemærket i teatersamtalerne. Netop det er grunden til, at
en af deltagerne fra Teatret OM ikke får lokket sin lidt mere teaterskeptiske kæreste med ind til
forestillingen:
Jeg fik ikke overtalt min kæreste til at komme med i aften. Det var fordi, han så kun gamle mennesker
komme ind. (Teatret OM, unge 7)

Også på Team Teatret beskriver deltagerne fra ungdomsgruppen, hvordan det betyder noget at stå i
foyeren med et publikum, der er væsentligt ældre end dem selv:
Når man kommer ind og stiller sig derinde i foyeren og kigger ud over lokalet, så er det 90 % mennesker, der
er 50 +, hvis jeg gætter rigtigt. Og det siger bare lidt fordi, man føler sig nok sådan lidt malplaceret, uden
man egentlig er det. (Team Teatret, unge 5)

Det handler ikke, om at de unge nødvendigvis vil ’have teatret for sig selv’, for flere af dem fremhæver,
at det er rart også at dele oplevelsen med et ældre publikum, og faktisk synes nogle af dem, at det også
ville være interessant med mere sammensatte teatersamtalegrupper, fordi en del af udbyttet er at høre
forskellige synspunkter på oplevelsen.
Omvendt kan glæden ved at opleve et fællesskab, der fra start inkluderer en, være stor og give lyst til at
komme igen
A: Hele oplevelsen af Entré Scenen føles som om, at det er en eller anden klub, hvor folk kommer og laver
forestillinger for hinanden, mere end det folk der kommer ind for at se andre lave en forestilling. Man er på
lige fod med hinanden her.
B: der er sådan en varm velkomst. (Entré Scenen, unge 1)

Oplevelsen af, at Entré Scenen var et sted, hvor man blev en del af fællesskabet skabtes blandt andet
ved, at der efter forestillingen var en after talk med de medvirkende. Deltagerne fremhævede både den
uformelle stemning – der blev serveret øl og pølser – og det, at samtalen med danserne betød en
oplevelse af ligeværd og øjenhøjde:
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Her kommer man, og så er man her. Vi snakkede om forestillingen bagefter med skuespillerne, der stod og
serverede pølser. Der er faktisk en person, et menneske, en kammerat bag skuespilleren, og det opdagede vi jo
ikke ved de andre forestillinger. (Entré Scenen, unge 1)
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Oplevelser i teatret
For publikum handler en tur i teatret ikke kun om selve forestillingen, men om hele oplevelsen af at komme ind på
teatret, finde sin plads og sidde blandt det øvrige publikum. Teatersamtaler har affødt mange tilbagemeldinger omkring
dette. Og her er det værd at bide mærke i, at selv ikke-brugere har en meget klar ide om, hvad det vil sige at gå i teatret.
Når de i forbindelse med teatersamtalerne så faktisk kommer der, opdager de måske, at en teateroplevelse ikke er helt
som forventet.
En af de erkendelser, flere af deltagerne har fået af at deltage i Teatersamtaler har været, at teater er
mange forskellige ting. To aspekter af teateroplevelsen, som træder meget tydeligt frem i det samlede
materiale, er, at der er forskel på de små og de store teatre, og at live-oplevelsen er en enormt stærk og
vigtig del af oplevelsen.

De store og de små teatre9
Det er bemærkelsesværdigt, at mange af de deltagere, der ikke er regelmæssige teatergængere, på
forhånd har et billede af det at gå i teatret, som passer bedst på det at gå i et stort teater. Deres
opfattelse af, hvad ’en tur i teatret’ er, er vigtig, ikke mindst fordi det er den opfattelse, der er med til at
bestemme, at de ikke i nogen særlig grad vælger at gå i teatret.
Når de som en del af Teatersamtaler kommer i teatret, er det tydeligt, at der er forskel på oplevelsen af et
stort og et lille teater. Hvor de små teatre typisk beskrives som ’hyggelige’ og ’hjemlige’, så beskrives de
store teatre som ’flotte’ og ’højtidelige’. Mange af deltagerne fremhæver, at de gerne vil have begge
typer oplevelser, men også at udbyttet er forskelligt. Deltagerne fra Black Box Theatre beskriver
oplevelsen af Musikteatret Holstebro således:
Det er en dejlig flot teatersal, synes jeg. Altså også sammenlignet med mange andre både i ind- og udland
synes jeg virkelig den kan stå distancen. (Black Box Theatre, voksen 5)

I SceNets projektet har der kun været afholdt samtaler på to teatre, der passer på den beskrivelse, deltagerne
giver af ’store teatre’, nemlig Black Box Theatre, der spiller i Musikteatret Holstebro, og Aarhus Teater. De
øvrige teatre er små, og det præger naturligvis deltagernes perspektiv. Langt de fleste oplevelser (på såvel små
som store teatre) har været positive, men fordi materialet primært består af oplevelser på små teatre, er
kvaliteterne herved dominerende i undersøgelsen. Det er ikke det samme, som at oplevelser på store teatre er
negative.
9
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Jeg synes også, det udenom er flot med lyset og vandet. Altså, det er sådan storbyagtigt, synes jeg. Godt gået
Holstebro. […] Når man kommer altså op mod bygningen, så synes jeg også den vil noget, der er sgu lidt
vision og lidt stil over det. (Black Box Theatre, voksen 5)

Også Aarhus Teater får positive bemærkninger med på vejen for rammerne og stemningen:
Man blev grebet af højtideligheden. Det var også en lørdag aften med pænt tøj på, det var noget helt andet,
end at komme her en mandag, hvor man er lidt træt, og så går man ud i pausen, og hvis man skulle have et
glas vin, så passede det ligesom til. Der ville jeg hellere sidde og få en kop kaffe ved et hyggeligt bord, sådan en
hverdagsaften. Men ja, der var det fantastisk og nogle flotte rammer. (Aarhus Teater, voksen 1)

Her er det i øvrigt værd at bemærke, at Aarhus Teater for mange af deltagerne er synonym med store
sal, og at de tre andre sale – også for deltagere, der kender dem og har været i dem, i mindre grad er
synonyme med en ’Aarhus Teater-oplevelse’.
De små teatre tilbyder en oplevelse, der i højere grad bryder med deltagernes forventning til, hvad det
vil sige at gå i teatret. Og det bliver i mange tilfælde modtaget positivt.
Man føler, at det er sådan lidt dagligstueagtigt, hvor man går ind og ser en god forestilling og hygger sig og går
igen. Det er ikke så stort som Aarhus Teater, det er det hyggelige ved det, det positive ved det. Lille og intimt.
(Svalegangen, unge 1)

Det er karakteristisk, at deltagerne betegner oplevelsen på eksempelvis Odin Teatret, som ’noget andet’
i forhold til andre teateroplevelser. Det gælder selve forestillingen, men det gælder også stedet og det
øvrige publikum. Dette ’andet’ opleves både med en vis skepsis, men også som noget ”spændende,” og
selve teatret har ”en god atmosfære.” Den fælles referenceramme for deltagerne i teatersamtalen på
Odin Teatret er Musikteatret Holstebro. I forhold hertil er Odin Teatret:
Ikke et formelt teater. Der kommer ikke folk i pæne jakkesæt, lukker døre op og i og sådan noget. Det er
ikke det, der er det væsentlige. (Odin Teatret, voksen, 3)

I relationen mellem små og store teatre er det værd at bemærke, at det tyder på, at deltagerne også har
større forventninger til en teateroplevelse på et stort teater. Eller anderledes formuleret: Deltagerne
bliver lettere positivt overraskede over gode rammer og gode forestillinger på de mindre teatre. Dette er
ikke noget, som teatersamtaleundersøgelsen kan sige noget definitivt om, men i hvert fald kan man i
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højere grad spore en overraskelse over et højt niveau på de små scener, hvor det umiddelbart virker
som om, at dette tages for givet på de store scener.10
Et andet aspekt af forskellen på store og små teatre er selve forestillingen, hvor de store scener skaber
en forventning om et stort og spektakulært sceneshow.
Og jeg kan godt lide at komme på Aarhus Teater for de har netop de sceneshows, og jeg synes det er meget
sjovt at komme ud og se lidt teater. (Aarhus Teater, voksen 1)
Den bedste forestilling jeg har set, det var ’Skønheden og Udyret’ på Det Ny Teater. Selvom det også var
dyrt, så følte jeg virkelig, at jeg fik noget for mine penge. Det var nogle fantastiske skuespillere, fantastisk
scenografi, mange overraskelser. Sådan nogle ting, der foregik lige for øjnene af dig, du ikke kunne
gennemskue. (Odin Teatret, voksen 3)

Fascinationen er relateret til forestillingens teknik og iscenesættelse, hvilket også i nogen grad gælder de
mere intime og minimalistiske oplevelser, som i højere grad fordrer, at deltagerne skaber deres egne
billeder:
Jeg blev bare sådan helt suget ind i det. Det kan godt være, at jeg har en lidt vild fantasi, men jeg kunne
næsten se, hvordan de stod inde i en rigtig lejlighed. Men jeg synes, at det var fedt, at det var så minimalistisk
en scene. (Aarhus Teater, unge 1)
Jeg synes jo, at det var fantastisk at hun kunne lave så meget med de få ting hun havde, for eksempel de der
hårspænder, der både blev til en sommerfugl og… Hun brugte dem på så mange forskellige måder. Det var
alligevel utroligt. (Odin Teatret, voksen 3)

De små scener kan derimod tilbyde en mere intim oplevelse, hvor man for alvor mærker skuespillernes
nærvær, og hvor den visuelle fascination ikke ligger i de sceniske effekter, men i hvordan helt simple
virkemidler kan have en stor effekt.

Live-oplevelsen
Der er forskel på, hvilke ord, deltagerne sætter på oplevelsen alt efter forestillingens udtryk. Samtidig er
der dog også væsentlige ligheder: Fascinationen af, hvordan de gør det, går igen i både den spektakulære
Dette er også en overvejelse, som den hollandske teater- og publikumsforsker Peter Eversman gør sig
(Eversman, 2004, s. 168).
10
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og den minimalistiske oplevelse. Denne fascination er tæt knyttet til scenekunstens live-karakter: Det
foregår her og nu foran øjnene af tilskueren:
Altså, det var meget intenst. Jeg kunne ikke mærke mit åndedræt. Det var ikke normalt mit åndedræt, fordi
man var vel grebet af historien, og så den, det var så intenst. […] Så den er ret stærk, synes jeg, plus det gør
noget, at det er så lille en scene med lille sted, når den er så intens i forvejen. […] Det bliver meget tæt, og
man kunne mærke det hele. (Team Teatret, mænd)

En anden afgørende del af live-oplevelsen er skuespillerne, og vurderingen af dem fylder meget i
teatersamtalerne. De er en vigtig del af oplevelsen, og anden forskning har vist, at det er skuespillet, der
er den faktor, der betyder mest for deltagernes vurdering af forestillingen (Sauter, Isaksson, Jansson
1986, s. 311). En del af oplevelsen af skuespillet er selve fremførelsen, hvor man ikke bare lever sig ind i
de fiktive karakterer, men også ind i skuespilleren på scenen. Skuespillernes karakterfremstilling er både
forudsætningen for indlevelsen, og et fascinationspunkt i sig selv, som her, hvor det gælder
forestillingen Hvid Stolthed:
Kvinde 1: Jeg synes, at det, der var fantastisk ved ham, der spillede nazisten, det var når han gik fra at spille
den lille dreng, Magnus…[…]
Kvinde 2: Ja, han var god til at skifte, hvor hende der netop spillede Vicky, hun var meget mere… Altså,
hun forblev i den samme rolle, bare med en ny kasket på. Eller jeg tror, det var de der øjenbryn, når han
spiller nazisten. ’Dung’ – så var han nede og rynker i panden og uh og det der barske udtryk og så ’Wup’ –
og så den lille dreng. Så det der lidt overraskede udtryk i ansigtet.
Kvinde 1: Ej, han spillede godt. (Team Teatret, unge 5)

Forholdet mellem fiktionen og iscenesættelsen er en vigtig del af teateroplevelsen, og afgørende for
oplevelsens karakter: Hvis deltagerne ikke oplever, at iscenesættelsen skaber mulighed for eksempelvis
indlevelse på grund af for dårlige skuespilpræstationer, giver det anledning til kritik. Men forestillingens
og skuespillernes iscenesættelse tjener ikke alene til at skabe en troværdig fiktion. Den er også en
oplevelse i sig selv, og vægten mellem fiktionen og iscenesættelsen er forskellig i forskellige
teateroplevelser. For nogle deltagere kan det være et udbytte i sig selv at få lov at opleve en meget
dygtig skuespiller, fordi fascinationen af håndværket og dygtigheden er en stor oplevelse.
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Unge i teatret
En af de målgrupper, mange teatre gerne vil have fat i, er ungdomspublikummet, og en stor del af teatersamtalerne har
derfor haft unge deltagere. Det har givet et unikt indblik i unges forhold til teatret på flere forskellige niveauer: Hvilket
syn på teatret har de unge? Hvordan er det at komme på teatret? Hvilke forestillinger giver deltagerne en god oplevelse?
Det skal måske allerførst siges, at
kategorien ’unge’ er ret problematisk.
Dels fordi den aldersmæssigt ikke er
særligt præcist afgrænset.11 I Aarhus har
vi typisk haft fat på studerende fra de
videregående uddannelser, mens vi i
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opmærksom på de gode oplevelser, der

For en nuanceret og konkret forståelse af, hvilke udfordringer, der er forbundet med at arbejde med
ungegrupper, se Engel, 2010.
12 Se Hansen (2011) for en diskussion af unge som målgruppe i publikumssammenhæng. Den nyeste
kulturvaneundersøgelse peger dog på, at unge er underrepræsenterede blandt teaterpublikummet (Epinion og
Pluss Leadership, 2012, s. 43)
11
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tilbydes i teatersalen?

Skoleteater
De fleste unge har en eller anden form for erfaring med at se teater i skolesammenhæng. Kulturpolitisk
har det været prioriteret højt at få så mange børn og unge som muligt til at se teater regelmæssigt, og
her har det at se teater i skolen den store fordel, at alle børn og unge får lige adgang til scenekunsten.
Men teatersamtalerne peger desværre også på mindre heldige aspekter af denne indsats, fordi det
desværre også giver nogle dårlige erfaringer med teatret. En meget typisk refleksion lyder således:
Jeg har været her i folkeskolen, men det er jo ikke ligesom frivilligt, kan man sige. Altså, man synes jo det er
en god udflugt, fordi så skal man ikke sidde og have matematik hjemme i lokalet. Men jeg har ikke tænkt:
Nu vælger jeg selv at gå i Randers EgnsTeater. (Randers EgnsTeater, voksen 4)

Der er altså et stort spring fra at kende til teatret og få det arrangeret i skoleregi til, at teatret bliver
noget, man selv opsøger frivilligt.
Erfaringerne med Teatersamtaler tegner to perspektiver på det at introducere børn til scenekunst i
skoleregi: Det ene er, at scenekunst er et formsprog, som rummer nogle konventioner, som man skal
lære at kende for at kunne forstå dem. Det blev tydeligt især i forhold til enkeltforestillinger, at en
manglende forståelse for scenesproget giver en dårlig og frustrerende oplevelse. Undervejs var jeg (som
teaterfaglig ekspert og meget teatervant) eksempelvis overrasket over, hvor lidt kompleksitet i
dramaturgien der skulle til, før nogle af deltagerne havde svært at følge med eller svært at forstå
forestillingen. Og det var uanset, om der var tale om forestillinger med flere forskellige fortælleplaner
eller om forestillinger, hvor kronologien var brudt op. Scenekunsten benytter sig generelt også af nogle
andre fortællemæssige greb end det langt mere velkendte medie filmen; og det kræver nogle
kompetencer at aflæse dette. Det er i sig selv et godt argument for, at børn og unge fortsat skal se så
meget scenekunst som muligt i løbet af deres skoletid.
Det andet perspektiv er mindre opløftende: For alt for mange unge er det en dårlig oplevelse at gå i
teatret med skolen. Det lugter alt for meget af pligt, og selv de motiverede elever smittes af en generel
umotivation. Hertil kommer, at de unge ikke selv vælger forestillingerne, og at de for ofte oplever, at
forestillingen er kedelig. Det fører til fravalg af teatret som noget man frivilligt og af sig selv oplever, og
det er et problem i vores forståelse af at skolen skal introducere til forskellige kulturoplevelser. Det er
slående, hvordan de unge deltagere beskriver det at gå i teatret frivilligt som en helt anden oplevelse end
at gøre det med skolen.
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Det er bare hyggeligt, man er sammen med mennesker, der er taget herind, fordi de godt vil være her. Det
skaber en god stemning, at det f.eks. hvis man tager af sted med skolen, så er man tvunget til at være her.
Men her er det mennesker, der godt gider betale. (Teaterkompagniet, unge 6)

Det er trist, men også opløftende, for de unge kan få en anden oplevelse, når de selv vælger teatret til.13
Man kan med udgangspunkt i Sheth og Fraziers typologi (se s. 14) sige, at teater i skolen i for mange
tilfælde skaber ikke-interesserede brugere, og at den store udfordring i forhold til denne gruppe er at
ændre deres holdning til at gå i teatret. Mit bud er, at tilgangen skal være dobbelt: Dels skal der gøres en
massiv indsats for at gøre skoleteater til en bedre oplevelse, og dels skal det være mere tilgængeligt for
unge at få gode, frivillige teateroplevelser.

Ungdomsteater
Men teater er jo ikke bare teater. Der er stor forskel på forestillinger, og hvis unge skal have muligheden
for frivilligt at gå i teatret og få en god oplevelse, er det også vigtigt at overveje, hvilke forestillinger de
skal se. Det har været et centralt princip i Teatersamtaler at få mange forskellige målgruppers oplevelse af
meget forskellige forestillinger. Vi har derfor præsenteret unge for meget forskellige forestillinger,
herunder nogle, der har eller kunne have betegnelsen ungdomsteater. Og det er ikke noget, der
nødvendigvis bærer positive konnotationer med sig. Deltagerne i ungegruppen på Svalegangen har disse
overvejelser omkring Hvid Stolthed, hvor humoren og den klare og dermed letforståelige modstilling
mellem forskellige synspunkter gav dem anledning til at beskrive målgruppen som unge:
Jeg tænker også, det er meget med, altså, for det første at få folk til at tage stilling, men også rykke det ned på
et niveau, hvor man kan forstå det.(Svalegangen, unge 3)

Denne deltager føler sig tydeligt ikke selv føler sig som en del af den abstrakte ’ungdomsmålgruppe.’
Det, der får ham til at betegne forestillingen som en ungdomsforestilling er forsimplingerne i

Anne Bamfords (2010-2011) evaluering af den norske kulturpolitiske satsning ’den kulturelle skolesekken’
viser, at det ikke er nok at sikre et udbud af professionel kunst for børn i skolesystemet. Også på
museumsområdet har unges negative oplevelser af skolebesøg konsekvenser for de unges syn på og lyst til
frivilligt at gå på museum (Damvad, s. 16-17). Herhjemme har Teatercentrum bl.a. gennem CulturCrew arbejdet
på at sikre de unge et større medejerskab til og engagement i skoleforestillinger. Også SceNets projekt
Teateroplevelser har haft til formål at skabe bedre og mere anerkendende rammer omkring børn og unges oplevelse
af teater i skolesammenhæng.
13
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forestillingen og det, at forestillingen tydeligt lægger op til, at man skal lære noget af den.14 Også Team
Teatrets ungegruppe har samme overvejelser omkring Hvid Stolthed
Men for mig så er det også mere naturligt at den favner efter en lidt anden aldersgruppe [end Tårnspringeren].
Det er måske også fordi, at hvis det bliver for dybsindigt, og man skal tænke for meget over det, så ville man
tabe nogle unge bag vognen. (Team Teatret, unge 5)

Denne karakteristik kommer vel at mærke fra en ung deltager, der selv havde den bedste teateroplevelse
med Tårnspringeren, der gjorde et stort indtryk på ham.
Med til diskussionen af, hvorvidt en forestilling er målrettet et ungepublikum, hører dog, at de to
voksengrupper, der også så Hvid Stolthed, ikke havde samme overvejelser omkring målgruppen, men
havde nogle fine samtaler om, hvordan de oplevede forestillingen som relevant for dem. Det
interessante er imidlertid, at de unge tilsyneladende har en ide om, hvad ungdomsteater er, og at de ikke
selv foretrækker den type teater. Det kommer eksempelvis til udtryk i dette udsagn om forventningerne
til Opgang 2s Knus:
Det er tit jeg føler mig sådan lidt undervist, det kan jeg ikke så godt lide. Lidt talt ned til eller … og jeg må
også indrømme at jeg scrollede lige den der hjemmeside igennem. […] Jeg fangede, at der var
undervisningsmateriale og så tænkte jeg bare, oh fuck. Er det nu endnu en af de der skoleforestillinger jeg
skal ind at se hvor, så skal du høre moralen og sådan. (Opgang 2, unge 2)

Forestillingen overraskede ved i langt højere grad at basere sig på humor end på løftede pegefingre og
læring. Ungepublikummets præferencer har Team Teatret haft en del erfaringer med i forbindelse med
teatermarathon i Herning. Her vælger de unge selv teaterforestillingerne, og de voksne medarrangørere
blev de første år blev overraskede over valget af mere abstrakte og mindre virkelighedsnære
forestillinger. Derudover har Syddjurs Egnsteater (indtil oktober 2012 Teaterkompagniet) med VærelZe
313 valgt at gøre de unge selv medansvarlige for udvælgelsen og afholdelsen af de forskellige
arrangementer. Som en konsekvens heraf, præsenteres der relativt få teaterforestillinger og meget
musik, poetry slam og comedy. Det afspejlede sig i teatersamtaleforløbet på Teaterkompagniet, hvor en
ungegruppe talte om stand up med Elias Ehlers og Morten Wichmann, forestillingen R&J (baseret på
Romeo og Julie) og foredrag med Joan Ørting. Deltagerne fremhævede, at der er forskel på de tre
oplevelsestyper: Stand up tilbyder en morsom aften, teater giver i højere grad noget at tænke over, og
Også Lindelofs (2012) forskning i unges teateroplevelser peger på dette. Det samme gør såvel dansk som
australsk forskning på museumsområdet (Damvad).
14

36

foredraget gør dem klogere. I den forbindelse er det værd at bide mærke i, at det virker som om, at den
efterfølgende teatersamtale gav mest mening i forhold til teater. Især i forhold til stand up fungerede
det ikke særligt godt at lave en teatersamtale. Som en af deltagerne sagde: ”Det var rigtig fedt, der er
nok ikke så meget mere at sige.”
Ud fra vurderingerne, men også ud fra de udsagn, der kommer i løbet af samtalerne, var der en svag
tendens til, at de unge foretrak stand up. Ikke desto mindre var de positivt overraskede over
forestillingen, og de pegede også selv på, at et teaterstykke kan give noget andet end stand up:
Det er sjovt og det er nogle hverdagsting, hvor teaterstykker går ind og røre ved en, man kan blive ked af det,
sur, man bliver glad eller. Det går bare ind og røre lidt mere ved ens følelser, hvorimod stand up er sådan lidt
mere ”Ha ha”. (Teaterkompagniet, unge 6)
Men alligevel stand up det påvirker jo en på en god måde, man bliver glad af at hører stand up, så det
påvirker jo alligevel ens følelser. (Teaterkompagniet, unge 6)

Det altoverskyggende årsag til, at deltagerne foretrækker stand up er, at de her kan forvente at have det
sjovt, mens såvel teater som foredrag først og fremmest giver en anden form for udbytte: Man kan lære
noget, komme til at tænke over tingene.
De generelt positive tilbagemeldinger fra de unge deltagere i teatersamtalerne peger på, at der bestemt
findes en masse scenekunst, som unge vil få en stor oplevelse med. Men de skal tilbydes nogle rammer
og forestillinger, der også ændrer på deres holdning til teater, før de kommer.

Fællesskab
For at unge selv skal vælge at gå i teatret, er det afgørende, at turen i teatret er en social begivenhed,
hvor man deltager i et fællesskab (se også Engel, s. 30f.). Her har teatersamtalerne vist sig at være et
godt tilbud: De unge deltagere har generelt været meget begejstrede for at få muligheden for at se en
masse teater, herunder noget, de aldrig selv ville have valgt, og som positivt overraskede dem. Men
teatersamtalerne har næsten været endnu vigtigere end forestillingerne, fordi de tilbød et fællesskab
omkring det at se teater sammen med andre. Som en af deltagerne siger:
Og jeg vil da også sige, at det er en af de ting, der kunne gøre det mere attraktivt for mig at gå i teatret, det er,
hvis jeg kunne snakke om det bagefter. Jeg synes det her, det er pisseinteressant. Måske endda på et vist
punkt lidt mere interessant end selve stykket. (Team Teatret, unge 5)
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At deltagerne har haft et stort udbytte af teatersamtalerne er ikke unikt for de unge, og jeg vender
tilbage til dette på s. 53.
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Forestillingsoplevelsen
Kernen i teatersamtalerne har været oplevelsen af aftenens forestilling, og her giver projektet en rig viden om, hvad der er
fedt, smukt, medrivende, provokerende, kedeligt og underligt ved de mange forskellige teaterforestillinger, deltagerne
tilsammen har set. Generelt set har vurderingerne af forestillingerne været gode, men undervejs er der også fremkommet en
række udsagn om, hvad der gør en forestilling mindre god.
Deltagernes forskellige kritiske og rosende kommentarer til forestillingen er en central del af en
teatersamtale, og som sådan er der også en meget direkte tilbagemelding til teatret på selve
forestillingen. Den form for tilbagemelding kan teatrene sagtens overveje at bruge kunstnerisk. Ikke
nødvendigvis som konkrete anvisninger til bestemte ændringer. Bare fordi deltagerne ikke kan lide et
bestemt element, er det ikke sikkert, det skal ud. Men det er da interessant at vide, hvis en helt gruppe
har misforstået det budskab, man ønskede at formidle. Hvordan man så arbejder videre med en sådan
tilbagemelding, er for mig at se en kunstnerisk arbejdsopgave.
Vi har undervejs i Teatersamtaler præsenteret deltagere med forskellige baggrunde for meget forskellige
forestillinger. Vi er bevidst ikke gået efter at præsentere forestillinger, der i snæver forstand var tilpasset
en bestemt målgruppe. Det er der kommet interessante, nye perspektiver ud af. Men det har også
indimellem betydet, at deltagerne efter en forestilling har været enormt frustrerede over en oplevelse af,
at forestillingen aldrig åbnede sig for dem. Til gengæld har der været andre forestillinger, der på
overraskende vis har rørt tilskuerne, der har kunnet leve sig ind i og genkende karakterer og følelser på
scenen, også når det ikke var noget, der umiddelbart lignede deltagernes egen hverdag.

Uforståelige forestillinger
Publikumsudvikling handler også om at arbejde bevidst med de barrierer, der forhindrer forskellige
grupper i at vælge at gå i teatret. Og selve forestillingen kan godt medvirke til, at visse grupper ikke har
en god og vedkommende oplevelse i teatret. I rapport 1 rejste jeg spørgsmålet om adgangsbetingelser;
det at en teaterforestilling forudsætter en bestemt viden eller kendskab til bestemte konventioner (s.
40ff.). Dette kan betragtes som en såkaldt intellektuel barriere: Forestillingens form og indhold kan
simpelthen ikke forstås af deltagerne. Men hvad er det, der gør en forestilling ’uforståelig’ for
deltagerne?
Undervejs i Teatersamtaler er jeg som forsker blevet særligt interesseret i det, der kunne betegnes som
’svært tilgængelige forestillinger’. Det er forestillinger, hvor jeg selv i min oplevelse af forestillingen

39

trækker på kendskab til bestemte teaterkonventioner og forestillinger, der æstetisk bryder med en
mainstreamæstetik. Det, der har været interessant ved at gennemføre så mange teatersamtaler har især
været, at mine forventninger om, at lige præcis denne forestilling ikke appellerede til teatersamtaledeltagerne ikke altid viste sig at holde stik. Jeg vil i det følgende fremdrage eksempler på såvel
forestillinger, der ’overraskende’ blev positivt modtaget og forestillinger, der blev ’overraskende’
negativt modtaget, for derigennem at pege på, hvad der var udslagsgivende herfor. Ikke dermed være
sagt, at jeg nu er i stand til at forudsige, at en bestemt forestilling vil være utilgængelig, og at en anden
vil fungere fint. Men jeg er blevet klogere på, hvornår bestemte elementer bliver udslagsgivende.
Desuden er jeg blevet langt opmærksom på, hvor vigtigt det er at vi faktisk – i form af teatersamtaler,
prøvepublikum eller andet – begynder at lytte til publikum, fordi det giver meget mere viden end vores
egne antagelser omkring publikum gør.

Sprog
En forhindring for, at deltagerne forstår en forestilling kan være, at den spilles på et fremmedsprog. I
projektet har der indgået to forestillinger spillet på italiensk og en enkelt på engelsk, og i alle tilfældene
har det været en kilde til frustration, at deltagerne ikke forstod (alt), hvad der blev sagt. Men
frustrationen fyldte ikke lige meget i forhold til de forskellige oplevelser. Til Odin Teatrets Judith var det
klart et problem, at deltagerne ikke forstod teksten, fordi det også gjorde, at deltagerne fik svært ved at
forstå forløbet i forestillingen.
Diskussionen om, hvorvidt det er vigtigt at forstå sproget eller ej, handler også om, hvordan man
oplever en teaterforestilling. Mens teaterfolk ofte fremhæver det sanselige, det visuelle eller det
kropslige, og dermed en oplevelse, der ikke primært er baseret på forståelse, så er det
bemærkelsesværdigt, at mange deltagere fremstiller det som frustrerende ikke at kunne forstå, hvad der
sker. Denne frustration skal tages alvorligt, og det kan gribes an på flere måder, for måske er det
afgørende ikke altid at forstå. Problemet er bare, at de deltagere, der undervejs i en forestilling oplever
at have svært ved at følge med, bliver frustrerede. Denne frustration medfører også, at de elementer,
der ellers i sig selv kunne være æstetiske fascinationspunkter skubbes i baggrunden. Som her, hvor en
deltager i teatersamtalen om Judith beskriver den sanselige oplevelse som en distraktion:
Man mister lidt tråden, og så pludselig bliver man optaget af hendes tæer eller noget andet, der hvor man nogle
gange bliver sådan argghh. Det bliver for meget, det bliver mægtigt altså, men alligevel flot også. (Odin
Teatret, voksne 3)
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Undervejs i denne teatersamtale peger en af deltagerne selv på, at det er et spørgsmål om at ”give slip
og sige: nu oplever jeg bare”. Det stemmer meget godt overens med, hvad de peger på som
fascinationspunkter i oplevelsen: Det er de sceniske billeder, det er musikken, det er skuespillerens
udtryk.
Det bliver bare vanskeligt at lade det være kernen i oplevelsen. Det skyldes også, at deltagerne oplever,
at det var meningen, at man skulle forstå forestillingens tekst. På forhånd havde jeg forberedt
deltagerne og fortalt, at forestillingen spillede på italiensk, og at det var ok at opleve forestillingen uden
at forstå sproget, fordi forestillingens øvrige udtryksmidler var lige så vigtige. En væsentlig forklaring
på, at deltagerne ikke havde den oplevelse er, at en stor del af det øvrige publikum forstod og reagerede
på sproget, hvilket var med til at skabe en oplevelse af ikke at have adgang til en vigtig del af
forestillingens udtryk.
Der var mange af dem [de andre tilskuere], der forstod det. Det var også derfor, jeg synes, at sproget fyldte for
meget.” (Odin Teatret, voksne 3)

Eksklusionsoplevelsen spillede en større eller mindre rolle for de forskellige deltagere
Jeg var forundret over, at hun snakkede så meget, fordi du Louise havde sagt, at det ikke var nødvendigt at
man kunne sproget, for det var ikke en forestilling, der blev båret oppe af tale. Så jeg var forundret over, at
det fyldte så meget. Og så var jeg lidt irriteret over, at jeg ikke forstod det.” (Odin Teatret, voksne 3)

Frustrationen over sproget var heldigvis ikke det eneste, deltagerne tog med fra oplevelsen af Judith.
Den blev suppleret med en fascination af nogle af de andre udtryksformer, forestillingen var rig på. Og
som en af deltagerne gav udtryk for, så skyldtes de italienskkyndige medtilskueres begejstring nok heller
ikke sproget, men de elementer, som deltagerne også selv fremhævede som fascinerende: ”De var
begejstrede for det samme, som jeg var begejstret over.”
Men manglende sprogkendskab behøves ikke at medføre en oplevelse af, at forestillingen ikke
henvender sig til tilskueren. Med forestillingen Il Magtaliati på Teatret OM oplevede deltagerne,
hvordan det kunne give mening at sidde og lytte til en historie, der blandt andet blev fortalt gennem
italienske viser.
Jeg tror, det er lavet til et publikum, der ikke forstår italiensk. Jeg tror, det er meningen, at det skal være en
sanseoplevelse […]. Hun snakkede, men det var ikke noget, vi forstod. Hun fortalte jo hele historien med
kropssprog, kan man næsten sige […] Så jeg tror, den er lavet til et dansk publikum. (Teatret OM, unge 7)
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Til denne forestilling fik deltagerne på forhånd udleveret programmer med viseteksterne. Flere af
deltagerne beskrev, hvordan det tog fokus fra handlingerne på scenen, at de forsøgte at læse teksterne i
publikumsrækkernes mørke
Altså når man havde fået givet denne her tekst, så var det rart at man faktisk også kunne læse den, for ellers
var der ikke så meget idé i at have den. (Teatret OM, unge 7)

Her skete der altså det, at formidlingsinitiativet, der skulle bidrage til en øget forståelse, tog fokus fra
oplevelsen.
Til forestillingen Ruhe produceret af belgiske Musiektheater Transparant under ILT-festivalen i Aarhus,
var det en udfordring for teatersamtaledeltagerne, at monologerne blev fremført på engelsk og
sangteksterne på tysk. Udfordringen var dog ikke større end, at de forstod monologerne, mens sangene
primært blev en musikalsk oplevelse. Dog var sprogbarrieren en bekymring for en af deltagerne inden
forestillingen:
Jeg skrev til Lene i forgårs for at finde ud af hvad for et sprog det var på, for jeg kunne ikke finde det. (…)
Jeg skulle lige finde ud af om det var på flamsk, så tror jeg måske jeg var blevet hjemme. (ILT-festival, unge
2)

I forhold til forventningen spiller sproget en ret afgørende rolle: Det er ikke tillokkende at skulle se en
forestilling, man ved, at man ikke forstår – og engelsk har i den sammenhæng en særstatus. Under selve
forestillingen er sproget primært en hindring når man oplever det som noget, man skulle forstå, men
ikke gør det.

Anderledes scenesprog
Oplevelsen af ikke at forstå intentionen eller meningen med forestillingen er ikke kun frustrerende, når
det er sproget, der er barrieren. Enkelte forestillinger medførte netop den reaktion, at ’det her forstod
jeg ikke’. For gruppen på Limfjordsteatret blev den sidste forestilling en skuffelse. Med en forventning
om at skulle se endnu et skuespil blev de præsenteret for Granhøj Dans’ Dance me to the end on/off love,
der med sin blanding af moderne dans og teaterkoncert var en genre, som ingen af deltagerne havde
oplevet tidligere. Det betød, at deres forventninger til forestillingen slet ikke svarede til det, de så på
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scenen, og en for stor del af oplevelsen blev at finde ud af, hvordan de skulle forholde sig hertil.
Frustrationen fyldte meget og ’tvang’ deltagerne til at anlægge alternative ’blikke’ på forestillingen
Vi var jo heller ikke blevet forberedt på hvad det var. Vi vidste jo knap nok hvad det hed. Vi vidste ikke
hvad det var vi gik ind til, vi sad bare og ventede på hvornår historien gik i gang, og det skete bare aldrig. Og
til sidst tænkte jeg bare: ’Jeg lytter bare til musikken så.’ (Limfjordsteatret, unge 4)

En del af frustrationen over forestillingen blev efterbearbejdet i teatersamtalen, hvor deltagerne
sammen fik en god og fin snak om, hvad det var, de havde oplevet.
Det har været meget godt lige at få vendt hele stykket engang til. Og også som du sagde undervejs, at vi
startede med at sige, at der var ingen af os der havde forstået noget som helst, og alligevel har vi sagt en hel
masse, men det er jo også fordi vi får bearbejdet tingene undervejs. (Limfjordsteatret, unge 4)

Dette er en vigtig pointe i forhold til Teatersamtalers publikumsudviklende potentiale: Den umiddelbare
reaktion fra deltagerne er ’det forstod jeg ikke’, en reaktion der entydigt placerer ansvaret for den
manglende forståelse hos deltageren selv. Og det er da også rigtigt, at det i mange tilfælde er manglende
kendskab til bestemte scenekunstkonventioner, der skaber den manglende forståelse. Det ændrer bare
ikke ved, at det efterlader tilskueren med en følelse af at være dum. Det gælder også i tilfælde, hvor man
med lige så god ret kunne hævde, at forestillingen ikke er tilstrækkeligt præcis i sin iscenesættelse eller i
sin kommunikation med publikum. Det der sker i teatersamtale efter forestillingen er både, at
deltageren opdager, at han/hun ikke er alene om denne oplevelse, hvilken reducerer oplevelsen af at
være uvidende/udannet. Og at deltagerne tilsammen begynder at formulere en forståelse af
forestillingen. Deltagerne har hver for sig altid forstået noget, og når de deler disse fragmenter, kan det
ofte stykkes sammen til en form for mening.
Her kunne man spørge sig selv, om det nødvendigvis er forståelse, der er målet med at se en
teaterforestilling? Er det ikke i lige så høj grad en sanselig og æstetisk oplevelse, der ikke behøves give
mening. Jo, måske, men det ændrer ikke på, at en oplevelse af ikke at kunne forstå forestillingen, er
frustrerende.

Genkendelse og indlevelse
En af de barrierer, teateruvante kan opleve i forhold til teatret, er den kulturelle barriere. Den opstår,
når tilskueren ikke kan genkende sig selv i det, der foregår på scenen. I de kulturpolitiske diskussioner
omkring publikumsudvikling har det ofte handlet om, at eksempelvis Det Kongelige Teater næsten
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udelukkende præsenterer karakterer og temaer, der er relevante for et etnisk dansk middelklassepublikum. Det er en diskussion om, hvorvidt deltagerne kan spejle sig i det, der foregår på scenen, og
kan leve sig ind i det. Her er der tale om en kulturel barriere (Research Centre for Museums and
Galleries juli 2004). Men hvad betyder det at kunne spejle sig i karaktererne og handlingen?
Teatersamtaler som helhed peger på, at begrebet kulturelle barrierer skal forstås mere nuanceret end som
behovet for at kunne spejle sig i forholdet én til én i det, der sker på scenen, men også på, at
genkendelse og indlevelse er afgørende for den gode teateroplevelse. Her stammer vores resultater
overens med den hollandske teaterforsker Peter Eversman, der peger på at:
Another mental reaction that seems to play an important role in the reception of theatrical performances is
recognition of oneself or of familiar circumstances in the play. […] It is, however, noteworthy that outward
characteristics such as age, gender or race only play a minor role here. (Eversman 2004, s. 153f.)

En af de forestillinger, der for alvor tydeliggjorde dette var, at gruppen af unge på Teatret OM var
meget begejstrede for forestillingen Il Magtaliati. Gruppen fremhæver lige præcis, at de kunne leve sig
ind i den ældre italienske kvinde, og at det var en af forestillingens vigtigste kvaliteter:
Moderator: Så I kan sagtens relatere jer til det, selvom hun spiller en gammel dame?
Deltager: Det synes jeg faktisk ja, men igen også fordi, hun var så dygtig. Det gjorde virkelig man følte med
hende, hun var så god til at fange én. Og hun havde nogle helt fantastisk fangende øjne, så altså det var, man
kunne næsten ikke lade være med at føle med hende, eller være med i historien. (Teatret OM, unge 7)

Også forestillingen Scener fra et ægteskab på Aarhus Teater fik en gruppe langt fra gifteklare
gymnasieelever til engageret at leve sig ind i og forholde sig til de to karakterers ægteskabelige
skærmydsler:
Og det med at kunne relatere til det sidste i stykket, epilogen, der følte jeg bare, at den måde, som Johan
fortalte om sig selv, og den måde, han havde indset det og det og det. Der tænkte jeg, at sådan tænkte jeg da
også. Nu lyder det mærkeligt, for jeg er ikke i et tyve år gammelt ægteskab og kender ikke det her. Ja det
lyder sådan lidt falsk at sige, at jeg kender det, men det var den følelse, jeg havde. (Aarhus Teater, unge 1)

I andre tilfælde var det netop den hverdagslige og realistiske genkendelse, der var med til at gøre en
teaterforestilling god. Således gav ungdomsgruppen på Limfjordsteatret udtryk for, at fremstillingen af
teenagelivet i Mungo Parks Opsang vakte genklang:
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Der var ikke én ting, der var fremmed for os, det synes jeg ikke. Og så synes jeg, at det var superfedt med den
måde, som tingene bare kørte på. Der var ikke noget som, næsten ikke, som ramte ved siden af. Det var bare
slag i slag. (Limfjordsteatret, unge 4)

Med Hvid Stolthed af Svalegangen havde vi mulighed for at sammenligne forskellige gruppers reaktion på
forestillingen, idet vi i alt holdt fire teatersamtaler om denne forestilling: To på Svalegangen og to på
Team Teatret. Hvis man sammenligner de fire teatersamtaler, så var bemærkelsesværdigt, at
ungdomsgruppen på Team Teatret havde en dårligere oplevelse med forestillingen end de øvrige tre

Svalegangen: Hvid stolthed (Morten Fauerby)

grupper, og at spørgsmålet om identifikation og genkendelse spiller en vigtig rolle i den sammenhæng
(Hansen 2012). For deltagerne i de andre tre teatersamtaler havde der været forskellige måder at knytte
an til forestillingens meget direkte henvisninger til en bestemt virkelig konflikt, nemlig konflikten
mellem det højreradikale White Pride og de autonome i Aarhus. Ungegruppen på Team Teatret
oplevede denne konflikt som noget, der lå langt fra deres egen virkelighed. Og samtidig manglede de
den fodboldinteresse, der gjorde, at mandegruppen på Team Teatret kastede sig engageret og kritisk ud
i en diskussion af fankultur og fodboldfællesskab. For en forestilling, som så tydeligt refererer til
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virkelige miljøer, bliver spørgsmålet om identifikation og engagement i forestillingen også et spørgsmål
om, hvor langt man – mentalt og geografisk – er fra de virkelige begivenheder. Som en af de unge fra
Herning udtrykte det:
Jeg tror, at hvis jeg havde set den i Aarhus, så havde det måske fænget mig en lille smule mere, men fordi at
det er en der er rykket til et andet sted med en anden kultur (…). Hvis det havde været noget der havde
afspejlet den herningensiske kultur, så havde det hørt mere hjemme her. (Team Teatret, unge 5)

Det skal dog tilføjes, at ungdomsgruppen på Team Teatret var begejstret for Team Teatrets egen
Tårnspringeren om en midaldrende mand fanget i World Trade Centre 11/9. Her betød den kulturelle og
personlige distance intet for indlevelsen. Og helt overordnet er der ikke noget, der tyder på, at ydre
lighedspunkter er en nødvendig forudsætning for indlevelsen. Deltagerne har vist en stor evne til at leve
sig ind i verdener og karakterer langt fra deres egen virkelighed. Og netop indlevelsen og den
emotionelle genkendelse eller empati er vigtige for den gode teateroplevelse (Eversman 2004).
Teatersamtalerne om Groupie på Svalegangen viste nogle af udfordringerne ved at etablere forståelse og
indlevelse, hvis karaktererne adskiller sig meget fra deltagerne. De unge oplevede ikke, at de var i stand
til at forstå forestillingens skildring af den ret modne kærlighed. Og også i voksengruppen affødte
forestillingen en negativ respons, der gik på, at deltagerne ikke forstod de to karakterer. Her handlede
det meget om forestillingens skildring af kunstverdenen, mens den personlige fortælling om ensomhed
og kærlighed nok vakte genklang. Kunstverdenen blev af en af deltagerne skildret som noget, hun ikke
forstod, hvorfor hun ikke for alvor kunne leve sig ind i forestillingen. Til gengæld mente en anden af
deltagerne, at det netop var skildringen af en verden, han ikke kendte særligt meget til, der var en vigtig
del af hans udbytte. Fordi det åbnede hans øjne for noget, han ikke tidligere havde overvejet:
Altså her i stykket prøver han jo også at være pædagogisk omkring måden at forstå kunsten, og hvad den
kan bruges til og hvad der taler til os i kunstværket. Og dermed også at blive klar over hvilke signaler i
kunstværket, der siger dig noget. Det tror jeg så til gengæld, vi andre kan lære noget af, men det kræver jo
ligesom noget tid, men at man også har det overskud at sætte sig for og ind i, hvad det er for et kunstværk
man står overfor. Men det synes jeg godt kan være en af de ting der kan være tankevækkende ved det. Hvis vi
vil kunsten noget, så skal vi også bruge tiden på det. (Svalegangen, voksen 1)

For denne deltager var indsigten i en ukendt verden en vigtig del af udbyttet af forestillingen. Mødet
med det, der er fremmed og ukendt, kan i sig selv have en værdi, hvilket også blev tematiseret helt
eksplicit under teatersamtaleforløbet på Randers EgnsTeater. Deltagerne pegede på, at en
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teaterforestilling kan skabe en forståelse og en indsigt, der i sidste ende også kan bidrage til en større
tolerance.
De beskriver forskellige holdninger og forskellige typer, og når humoren bliver puttet ind i det, så vil det også
for mig rykke et eller andet, fordi jeg bliver bredere, jeg bliver lidt mere rummelig. (Randers EgnsTeater,
voksen 4)
Jamen man kommer da til at holde af dem. Altså fra at det strittede på mig, så synes jeg sgu egentligt, at de
var meget søde, og det hænger jo også sammen med, at der er flere lag, at det ikke kun er det dumme, man
ser. Der er flere lag, både under og over, som gør, at man, som Maria siger, faktisk bliver mere rummelig.
Det kommer ind i en kontekst på en anden måde. (Randers EgnsTeater, voksen 4)

Her beskriver deltagerne, hvordan forestillingen gennem at skildre et miljø, de har mange fordomme
overfor, bidrager til et mere nuanceret billede af virkeligheden og en lidt større tolerance over for
karakterer, der er anderledes end dem selv.

Noget at tænke over
Der er naturligvis forskel på, hvordan forskellige deltagere beskriver ’den gode teateroplevelse’.
Underholdning er for nogle et afgørende element, men for mange har det også været vigtigt, at en
teaterforestilling giver en noget at tænke over. Læringsforsker John Falk har kategoriseret
museumsbrugere ud fra, hvad de ønsker at få ud af et besøg på et museum. Han skelner mellem fem
forskellige typer: Udforskeren, facilitatoren, den oplevelsessøgende, den professionelle og opladeren
(Damvad 2012, s. 12). Det er naturligvis vigtigt at holde sig for øje, at forskellige brugere ønsker noget
forskelligt: Der vil være brugere, der primært går i teatret for at slappe af og lade sig underholde, og
som er godt tilfreds, når det behov er stillet:
Altså når jeg skriver at det er meget godt, så er det fordi jeg tænker, at jeg ikke har spildt min aften. Det her
stykke har bare ikke givet mig det samme som det andet stykker har. Jeg er blevet underholdt jeg har grint
lidt. Det har været fint, men jeg er ikke rørt på samme måde, men derfor synes jeg godt at stykket kan være
godt. (Team Teatret, unge 5)

Her er der naturligvis også forskel på forestillinger. I forlængelse af min skelnen mellem det
spektakulære og det minimalistiske (se s. 29), så er der forestillinger, der lægger mere vægt på det
underholdende end på eftertænksomheden:
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Og derfor synes jeg i dag er noget særligt, fordi der er det klart, det lægges op til, man skal tænke over nogle
ting, som jeg ikke synes, man skal, hvis man går ind og ser en musical som f.eks. Skønheden og Udyret […]
Men når man så siger, det er det, vi har været inde at se i dag, så synes jeg, det er spændende, og det er klart
noget andet. Og det synes jeg er meget givende. At få nogle inputs, at få nogle andres tanker om nogle ting, der
betyder lidt mere end bare at få sig et godt grin. Måske få sat de grå lidt i gang. (Team Teatret, unge 5)

Selvom præferencerne hos deltagerne er forskellige, er det bemærkelsesværdigt, hvor stor en del af
deltagerne i teatersamtalerne, der fremhæver det som en værdi, at en teaterforestilling udfordrer og
giver anledning til refleksion.
Jeg glædede mig bare til at få en oplevelse, som man måske ikke gør så meget i, i dag som unge mennesker,
men som egentlig er en fantastisk interessant måde, og meget mere indholdsrigt og givende personligt end at
skulle sidde foran fjernsynet, eller sidde foran computeren og bare sidde og ikke rigtig lave noget, og bare
udfylde tiden. Så vil jeg egentlig hellere herind og skulle se et stykke, og sætte mit hoved i gang med det.
(Team Teatret, unge 5)

Det kan hænge sammen med oplevelsen af, at det er en særlig oplevelse at gå i teatret og af, at teatret er
en mere krævende aktivitet end en biograftur (s. 22). Oplevelsen af glæden med den mere krævende
kunstneriske oplevelse gælder ikke kun de mere teatervante deltagere. Til et af forløbene på
Svalegangen havde vi en deltager, der aldrig før har været i teatret. Han beskrev, hvordan det bl.a. var
bruddet med alt for kendte fortælleformer, der gav ham en spændende oplevelse:
Men det var så rent faktisk det, jeg synes var rigtigt godt, fordi så bliver det uberegneligt, jeg synes alt det man
ellers sådan normalt, man kan næsten, om to minutter så sker… om tredve sekunder siger han sådan, ik?
Her kunne jeg ikke helt sige: nu sker der det. Jeg kunne ikke sidde og regne den ud, men det var sådan set
befriende (Svalegangen, voksen 2)

Kunsten er selvfølgeligt at finde den rette balance: Det skal være krævende og udfordrende, men
samtidig er det afgørende, at tilskuerne ikke bliver sat af (Shusterman, 2000). Det kræver en høj grad af
bevidsthed i iscenesættelsesprocessen om, hvilke konventioner og referencer, der tages for givet. Her er
det vigtigt at huske på, at tilskuernes adgang til forestillingens univers ikke alene afhænger af tilskuernes
individuelle forudsætninger, men også af, hvordan forestillingen som en del af sit greb etablerer sine
adgangsbetingelser: Refereres der indforstået til originalmanuskriptet i en bearbejdning af en – for
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teaterfolk – kendt klassiker, eller måske til historiske eller politiske fakta, som bliver en forudsætning for
at følge med? Eller arbejdes der omvendt helt bevidst med at skabe en forståelsesramme? Det sidste er
noget som mange børneteatre har gjort til en del af deres æstetiske greb. De ved godt, at en stor del af
deres publikum træder ind i en teatersal for første gang.
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Hvad giver teatersamtalerne deltagerne?
Vi valgte Teatersamtaler, fordi de internationale erfaringer hermed pegede på, at deltagerne fik et stort udbytte af
samtalerne. Og her har konceptet levet op til formålet: Bortset fra enkelte tilfælde af frafald, så har deltagerne været rigtigt
tilfredse med udbyttet af teatersamtalerne.
Mange af deltagerne har givet udtryk for, at det har motiveret til fremtidige teaterbesøg:
Jeg tror det har været en rigtig god intro til teater. At gøre det på den her måde med at se noget meget
forskelligt. Jeg kunne faktisk godt finde på at bruge det, altså hvis du nu udbød, at man kunne mødes ti
mand bagefter, bare en halv time og så sige: nu tager vi på cafe og snakker om det. Det tilbud tror jeg, jeg
ville tage imod. Fordi hvis man går i teatret med sin kæreste og ser noget, så snakker man ikke ordentligt om
det, og det er fedt at få mulighed for at snakke og blive tvunget til at starte den der samtale om det, man har
været inde at se. (Teater Katapult, unge 2)

En af fordelene ved Teatersamtaler som publikumsudvikling er, at den rammesætter oplevelse på en
måde, der gør, at også den mindre gode forestilling
eller den lidt underlige og svært tilgængelige
forestilling opleves mere tilgængelig og mindre
frustrerende:
Altså, jeg er meget meget glad for, at vi snakker om det
bagefter, fordi ellers så ville jeg synes, at den var dårlig.
Nu hvor vi snakker om den, så kan jeg meget bedre lide
den. (Teatret OM, unge 7)

Teatersamtaler udgør samtidig en social ramme
omkring forestillingerne, som er vigtig for mange
af deltagerne. Vi har stort set kun rekrutteret
deltagere i par, netop fordi vi vidste, at det at skulle
gå i teatret uden nogen, man kendte, i sig selv ville
være en barriere for mange. Men velkendthed er
Carte Blanche: I papirtræets skygge (Bo Amstrup)

50

ikke nødvendigvis nok til at give en god oplevelse. Flere af deltagerne har meldt tilbage at et af de mest
interessante udbytter af Teatersamtaler har været at høre andres reaktioner på forestillingerne. Det har
været en kvalitet, at man ikke kun delte oplevelsen med nogen, man kendte i forvejen:
Det interessante er også, at man taler med folk, som man ikke kender. Jeg kender jo normalt de mennesker,
som jeg ser forestillinger med. Men det interessante i det her er, at man ikke kender hinanden. Men det gør
jo, at det bliver mere interessant at samtale om det, fordi at man ingen forudsætning har for at vide, hvad der
kommer ud af munden på den anden. (Randers EgnsTeater, voksen 4)

Det har en værdi i sig selv at få indblik i andres oplevelser. Denne kvalitet har også noget at gøre med,
at man som deltager får tilbudt et rum, hvor de normale sociale dynamikker er delvis suspenderet: Det
er frisættende i forhold til deltagernes daglige roller og relationer at mødes i et rum, hvor fokus kun er
på teateroplevelsen. Denne kvalitet blev især fremhævet af deltagerne fra ungdomsgruppen i Aarhus:
Men det er bare sådan, at hvis jeg havde været inde og se det her Ruhe med seks-syv drenge, så havde de alle
sammen godt vidst, at jeg havde syntes det var noget underligt noget. Nu er det bare dejligt, at ikke var nogen
på forhånd, da vi satte os ned, der vidste, at jeg synes det var noget … at jeg ikke forstod det. (ILTfestivalen, unge 2)

Kulturforbrug er en væsentlig identitetsmarkør i dag, og det ’at gå i teatret’ kan bruges til at signalere
livsstil og personlig identitet. Det betyder, at vi også fortæller, hvem vi er, gennem det, vi ikke gør. Det
er en udfordring for målsætningen om at skabe en reel adgang til teatret for alle (se Hansen 2011, s. 9).
Det skal teatrene være uhyre opmærksomme på i deres henvendelse til publikum: Et fokus på bestemte
målgrupper betyder også, at andre målgrupper vil opleve tilbuddet som noget, der ikke er for dem. I sin
radikale version betyder det, at idealet om kulturtilbud, der appellerer til alle, og dermed også udgør et
offentligt rum, der konfronterer borgerne med hinandens forskelligheder, må opgives. Men
tilbagemeldingerne fra teatersamtalerne giver plads til en forsigtig optimisme: Mange af de deltagere,
der på forhånd tænkte, at det her ikke lige er mig, har haft overraskende gode oplevelser.
En vigtig pointe i forhold til deltagernes udbytte af teatersamtalerne er, at det er væsentligt større, når
forløbet består af tre teatersamtaler, og ikke kun en eller to. En eller to samtaler giver stadig teatret en
mulighed for at få en konkret og nuanceret tilbagemelding på oplevelsen af en bestemt forestilling og af
at komme i teatret. Men for gruppen af deltagere sker der noget undervejs i forløbet. Den første
samtale er altid en smule anstrengt, og deltagernes oplevelse af værdien af at sætte sig og dele
oplevelsen med andre bliver tydeligere af at blive gentaget. Som moderator for mange af grupperne har
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jeg oplevet en markant forskel mellem første og tredje samtale: Under første samtale flakker blikkene
lidt, deltagerne henvender sig mindst lige så meget til mig som til hinanden, og fornemmelsen af, at jeg
ønsker en bestemt type tilbagemelding hænger mere eller mindre i luften. Under tredje samtale har jeg
ofte været næste usynlig: Det gjaldt om at få tændt optageren med det samme, for inden jeg kunne sige
noget, var deltagerne allerede godt i gang med at tale med hinanden om deres oplevelse.
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Opfølgning og udbytte
Set i et publikumsudviklingsperspektiv er det afgørende, at konkrete tiltag ikke forbliver enkeltstående begivenheder, men
indgår i teatrenes langsigtede strategi for at være tilgængelig for mange forskellige målgrupper (Hansen 2011, s. 22f.).
Det langsigtede perspektiv har vi ikke for alvor været i stand til at løfte i SceNets Teatersamtaler, hvilket
bl.a. skyldes, at netværket består af 19 teatre, der har et meget forskelligt udgangspunkt for at arbejde
med publikumsudvikling. Her har vi måttet overlade ansvaret til det enkelte teater.

Deltagerperspektivet
Der har været to publikumsudviklingsperspektiver i projektet: Det ene har været deltagernes. Her er der
ingen tvivl om, at udbyttet har været stort, men i hvilket omfang det fører til en øget teaterfrekvens, er
et åbent spørgsmål. Vores succeskriterium har ikke været, at så mange som muligt skulle komme igen,
fordi vi godt vidste, at den beslutning ville afhænge af meget andet end teatersamtalerne. Undervejs
blev jeg dog mere skarp på vigtigheden af, at deltagerne også efterfølgende skulle have let ved at tage i
teatret. Flere af teatrene fik derfor opgaven: Hvad kan I tilbyde deltagerne efter teatersamtaleforløbet?
Det handler ikke om, at teatrene skal stille fribilletter til rådighed til tid og evighed, men om at skabe en
naturlig overgang fra en meget styret og velorganiseret teaterbesøgsform til en mere frivillig, der også
kræver, at deltagerne selv orienterer sig og tager initiativ. Opgaven har været grebet ret forskelligt an.
De fleste steder er deltagerne blevet skrevet op til teatrets elektroniske nyhedsbrev. Flere grupper
ønskede at få hinandens mailadresser og telefonnumre, så de selv kunne fortsætte med at se
forestillinger sammen. På Team Teatret forsøgte vi os med tilbuddet om, at hver enkelt deltager kunne
få fribilletter til næste forestilling til en gruppe, der så selv gennemførte en teatersamtale ud fra en lille
guide, vi lavede til dem. Det var et attraktivt tilbud, men også en krævende opgave, og det endte med, at
kun en enkelt deltager fik samlet en gruppe selv.

Teaterperspektivet
Det andet perspektiv har været teatrenes. Publikumsudvikling handler også om et organisatorisk
perspektivskifte, hvor fokus på forestillingen suppleres med fokus på tilskuerne, og på deres oplevelse
af et besøg på teatret. Det har været nødvendigheden af dette perspektivskifte, der gjorde det til et
grundprincip i teatersamtalerne, at der altid sad en medarbejder fra teatret med til teatersamtalerne (og
det blev næsten holdt). Teatermedarbejderne har undervejs selv taget noter og fået stof til eftertanke.
Herudover har det indgået i teatersamtaleprojektet, at hvert enkelt teater har fået en skriftlig
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opsummering med særlige pointer i forhold til lige netop deres forløb (Se appendix). Hvordan den
viden, teatersamtaleforløbet har genereret vil blive brugt konkret på det enkelte teater er desværre ud
over grænserne af dette projekt at konkludere på. Teatersamtalers primære bidrag har været at udvikle og
give teatrene et konkret og anvendeligt redskab samt en øget forståelse af, hvad der er vigtigt for
publikums teateroplevelser.

Teatret OM: Il Magtaliati (Teatret OM)

Konkrete opfølgningsinitiativer
Enkelte teatre har været meget konkrete i deres opfølgning på Teatersamtaler. På Randers EgnsTeater
tilbydes der i denne sæson teatersamtaler efter flere af forestillingerne. Teatersamtalerne er en del af
teatrets tiltag ”Teater Xtra”, hvor publikum tilbydes en ekstra oplevelse i forbindelse med en
teaterforestilling. Forløbet er frivilligt, og grupperne derfor sammensat tilfældigt. Teatret beskriver selv
tilbuddet således:
Se en forestilling og få en spændende snak om aftenens teateroplevelse med i købet. Teatrets souschef og
dramaturg Tine Eibye er værtinde og sætter rammen for en god teatersamtale i afslappede rammer. Efter
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forestillingen mødes man i teatrets café til en uformel udveksling med andre gæster om aftenens oplevelse i
teatersalen.
(http://www.randersegnsteater.dk/forestillinger/teater-xtra/teatersamtaler/ 30/1 2013)

På Teatret OM går man aktuelt med overvejelser om at arbejde videre med forestillingen Forvandling.
Blandt andet teatersamtalerne gav teatret en forståelse for publikums problemer med at forstå
forestillingen, og det har motiveret til at udvikle forestillingen yderligere. Det peger tilbage på en
afgørende pointe ved teatersamtaler som metode til publikumsudvikling, nemlig at den giver teatrene
mulighed for i småt som stort at lære af publikums oplevelse af teatret og forestillingerne. Flere
initiativer kan måske komme hen ad vejen, og forhåbentligt kan såvel denne rapport, som vores folder
Teatersamtaler. Giv publikum ordet, inspirere flere til at igangsætte initiativer som teatersamtalerne.
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Bilag 1: Oversigt over gennemførte teatersamtaler
TEATER

GRUPPE

FORESTILLING

Black Box Theatre

voksen 5

Evita

Carte Blanche

familie 1

I papirtræets skygge

Carte Blanche

familie 2

Kalejdoskop

Entré Scenen15

unge 1

Starting Point # 3 og Mænd i Sandaler

Gruppe 38

voksen 1

Jeg har alt

ILT-festival

unge 2

Ruhe

Limfjordsteatret

unge 4

Fandens borgerliv

Limfjordsteatret

unge 4

Opsang

Limfjordsteatret

unge 4

Dance me to the end on/off love

Odin Teatret

voksen 3

Judith

Odin Teatret

voksen 3

Den Usynlige By

Opgang 2

unge 2

KNUS

Randers EgnsTeater

voksen 4

Så er der banko

Randers EgnsTeater

voksen 4

Blå mandag

Randers EgnsTeater

voksen 4

Pianisten og bumsen

Svalegangen

unge 1

Groupie

Svalegangen

unge 3

Hvid Stolthed

Svalegangen

unge 3

Besættelse

Svalegangen

unge 3

V.I.P

Svalegangen

voksen 1

Groupie

Svalegangen

voksen 2

Hvid Stolthed

Team Teatret

mænd

Tårnspringeren

Team Teatret

mænd

Hvid Stolthed

Team Teatret

unge 5

Tårnspringeren

Team Teatret

unge 5

Hvid Stolthed

Teater Katapult

unge 2

Comedy Bingo

Teaterkompagniet16

unge 6

VærelZe 313: Stand Up

Teaterkompagniet

unge 6

R&J

Teaterkompagniet

unge 6

VærelZe 313: Joan Ørting

15
16

Har siden 1/7 2012 heddet Bora Bora.
Har siden oktober 2012 heddet Syddjurs Egnsteater.
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Teatret OM

unge 7

Måske

Teatret OM

unge 7

Forvandling

Teatret OM

unge 7

I Maltagliati

Aarhus Teater

unge 1

Scener fra et ægteskab

Aarhus Teater

voksen 1

Sweeney Todd
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