Teatersamtaler

Giv publikum ordet

Intro

Planlægning

Efter en god teaterforestilling sætter man sig da med et godt glas
vin eller en kop kaffe og taler om sin oplevelse – eller hvad? Grundideen i teatersamtaler er egentligt så simpel, og alligevel rækker
den ud over dette, ikke mindst fordi teatersamtaler inviterer nye
publikumsgrupper til at få og dele scenekunstoplevelser.
Teatersamtaler er udviklet som et redskab til publikumsudvikling.
Deltagerne inviteres til at se tre forestillinger i små grupper og til at
tale sammen om oplevelsen efter hver forestilling. Fordelen ved
teatersamtaler er, at de både giver teatrets medarbejdere en større
forståelse for publikums oplevelse af teatret, og giver deltagerne et
større udbytte af teaterforestillingerne samt motiverer til selv at gå i
teatret.
Scenekunstnetværket Region Midtjylland har i 2010-2012 gennemført et stort antal teatersamtaler, og vi giver i denne vejledning vores
erfaringer videre. Så kan andre teatre, der gerne vil i dialog med
publikum, lade sig inspirere og anvende metoden. Som et supplement til denne how-to guide udgiver Scenekunstnetværket i efteråret 2012 en rapport med en analyse af teatersamtaleprojektet,
som bliver tilgængelig på www.scenet.dk.
God fornøjelse.

Et teatersamtaleforløb er et udbytterigt, men også tidskrævende,
projekt. Heldigvis er der mange gode grunde til at gennemføre forløbet: Det kunne være, at teatret ønsker at appellere til nye tilskuergrupper, eller at teatret introducerer en ny kunstnerisk profil. Men
det kan også være, at teatret savner viden om, hvilken oplevelse
publikum har i teatret, eller at man ønsker at skabe bedre rammer
for publikums oplevelse af teaterforestillingerne.

Louise Ejgod Hansen
Scenekunstnetværket Region Midtjylland

Billetter og lokaler:
Der skal være tilgængelige billetter og lokaler til gennemførelse af
teatersamtalen. Som udgangspunkt tilbydes deltagerne fribilletter –
de hjælper jo også teatret med at lære et nyt publikum at kende.

Målgruppe:
I tæt tilknytning til overvejelsen om at sætte et teatersamtaleforløb
i gang, er det vigtigt at overveje, hvilke målgrupper, der er interessante at invitere indenfor og komme i dialog med.
Forestillinger:
Der skal udvælges tre forestillinger, som deltagerne skal se. Det er
værd at overveje at præsentere deltagerne for forskellige typer
forestillinger. Teatersamtalerne skal gerne afvikles over 1½-3 mdr.,
så for et mindre teater giver valget af forestillinger nogle gange sig
selv. Forløbet kan godt reduceres til to teatersamtaler, men det giver deltagerne et mindre udbytte, fordi de gennem forløbet opbygger en fortrolighed med formen og med teateroplevelsen.

Hvad er et teatersamtaleforløb?
Grundmodellen for teatersamtaler er, at teatret finder ca. otte
deltagere, som sammen ser tre forestillinger. Efter hver forestilling
samles gruppen med en moderator fra teatret et rart og roligt
sted på teatret, hvor de i 1-1½ time taler om deres oplevelse.
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Rekruttering
Jo længere væk fra teatrets kernepublikum man ønsker deltagerne
skal være, jo sværere vil det være at rekruttere til teatersamtalerne.
Det er vigtigt at være opsøgende, og her gælder alle tricks: facebook, personligt netværk, kontakt til foreninger, arbejdspladser og
skoler. Annoncering i avisen m.m. kan også bruges, men vores erfaring er, at det primært er den direkte henvendelse, der giver bonus.
Hvis man rekrutterer unge via skoler, er det vigtigt at sikre, at deltagerne ikke opfatter tilbuddet som et led i undervisningen. Det betyder rigtigt meget for de unges oplevelse, at de ser besøget som frivilligt. Derfor: Jo før man kan få kontakt med de unge selv, jo bedre.
Gruppestørrelse:
Den ideelle gruppestørrelse til et forløb på tre samtaler er otte, fordi
det giver mulighed for at fortsætte gruppen også selvom der skulle
falde nogen fra. Grupper på 10 og derover er svære at styre, og
der vil typisk ske det, at der opstår flere undersamtaler i stedet for
en fælles gruppesamtale. Er der færre end fem deltagere, giver det
ikke mening at igangsætte et teatersamtaleforløb.
Gruppesammensætning:
Lad deltagerne invitere en ven (som falder indenfor målgruppen)
med. Det letter rekrutteringen, og det skaber en tryghed for deltagerne, at der er en at følges med. Hvis alle deltagerne kender hinanden på forhånd, er der en risiko for, at samtalen bliver for privat,
og at de sociale roller er fastlåste på forhånd. Hvis gruppen er sammensat af deltagere med meget forskellige baggrunde, kan det
modvirke en fælles samtale, og det vil under alle omstændigheder
kræve mere af moderatoren (se s. 10).
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Gennemførelse
Inden teatersamtalen skal lokalet klargøres, og der skal sørges for
lidt forplejning. Det er vigtigt, at det er rart at deltage.
Hvis teatersamtalen skal optages, så gør udstyret klar, og vær sikker
på, at det virker.
Mød deltagerne i foyeren lidt tid inden forestillingen, byd dem velkommen til teatret (også rent praktisk: hvor er garderoben m.m.),
lad dem gerne hilse på hinanden.

Efter forestillingen:
Hold en kort pause inden I samles.
Selve teatersamtalen:
Det er afgørende, at alle deltagere er med på præmissen, at teatersamtalen handler om deres egen oplevelse af forestillingen. Ud
over forestillingen må samtalen også gerne handle om ’resten’ af
teateroplevelsen: Det at komme i teatret, ens forventninger, oplevelsen af de andre tilskuere m.m.
1.	Velkomst: Præsentation af formålet, deltagerne præsenterer kort sig selv.
2.	Selve samtalen er først og fremmest deltagernes egen,
men dine arbejdsspørgsmål kunne være (se mere om moderatorrollen s. 10):
		•	Hvad har I oplevet? Samtalen er baseret på deltagerens oplevelse, men deltagerne må gerne også tolke og
hjælpe hinanden med at forstå og bearbejde oplevelsen.
		
•	Hvad giver det dig at se denne teaterforestilling – bliver
du glad, bevæget, afslappet, eftertænksom…?
		
•	Hvordan var det at komme her i teatret?
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3.	Afrunding: Tak for i dag og tak for hjælpen. Vær sikker på,
at du har kontaktoplysninger (mobil og mail), og at alle
kender til aftalen om næste gang.
4.	Afslut max 1½ time efter forestillingens afslutning. Hvis forestillingen slutter sent, kan det være en god ide på forhånd
at fastsætte et seneste sluttidspunkt for samtalen.

Sidste samtale:
Afsæt ca. 10 minutter af samtalen til at evaluere: Hvordan har det
været at være med?

Opfølgning:
Hvis deltagerne er glade for forløbet, skal de have en mulighed
for at fortsætte med at komme på teatret. Det kan være, de skal
informeres om teatrets priser og abonnementsordning eller tilmeldes
et nyhedsbrev. Det kunne også være, at de skal have hinandens
kontaktoplysninger. Måske skal de tilbydes at komme igen sammen
med andre til næste forestilling til nedsat pris? Formen er ikke så vigtig, men motivationen til at komme igen er.
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Kontakt til deltagerne

Efterbearbejdelse

Det er vigtigt, at interesserede deltagere ved, hvad de siger ja til.
Hvis der lyd- eller video-dokumenteres, skal de vide og acceptere
det. Lov dem anonymitet og lad være med at falde for fristelsen til
at bruge ’guldcitaterne’ i pr-sammenhæng. Deltagerne skal derudover have en oversigt over forløbet: hvor og hvornår. Udgangspunktet skal være, at de har lyst til at deltage i alle tre teatersamtaler.
Alt efter målgruppen er kontakt via mail eller sms velegnet til vigtige
remindere a la: Vi glæder os til at se dig til teatersamtaler i aften.

Det er vores erfaring, at teatersamtalerne giver deltagerne nogle
gode oplevelser med at gå i teatret, og det er et vigtigt formål med
at gennemføre dem. Men teatersamtaler er også en unik mulighed
for jer som teater til at lære mere om, hvad publikum mener om jer.
Det er oplagt at tage dette læringspotentiale med.
Derfor er det en god ide allerede kort tid efter hver samtale at notere det umiddelbare udbytte af samtalen: Hvilke pointer hæftede
du dig ved? Hvordan vil du opsummere samtalen?
Efter hele teatersamtaleforløbet er det en god ide at afsætte yderligere tid til at reflektere over forløbet. Samtalerne kan evt. lyttes
igennem igen: Var der flere pointer at hente end dem, du umiddelbart bed fat i? Hvordan har forløbet været i sin helhed?

Frafald:
Vores erfaring er, at nogle af deltagerne falder fra – som regel med
rigtig god grund og med ærgrelse herover. Det er der ikke noget
at gøre ved. Hvis det betyder, at der er mindre end fire deltagere,
giver det ikke mening at gennemføre samtalen, men derfor skal de
tilbageværende deltagere jo alligevel have lov til at se forestillingen
– og evt. sammen drikke en kop kaffe over en mere uformel samtale efter forestillingen.
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Opfølgning:
Ud over den opfølgning, der skal være over for deltagerne, er det
også vigtigt, at teatret selv samler op: Hvad lærte vi af denne indsigt i målgruppens oplevelse af teatret? Er der ting, vi skal forandre i
vores fysiske omgivelser, kommunikation m.m.? Er der pointer, der er
værd at overveje i forhold til vores forestillinger? Giver vi den oplevelse, vi gerne vil? Hvis den viden, I får gennem teatersamtalerne
skal føre til forandringer, kræver det teaterledelsens opbakning –
det er derfor vigtigt, at den er der allerede ved igangsættelse af
teatersamtaleforløbet.
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Moderatorens rolle
Som moderator er det din vigtigste opgave at skabe en god atmosfære, som giver deltagerne lyst til at bidrage til samtalen. Det er
vigtigt, at moderatoren forbliver aktivt lyttende og opfordrer deltagerne til at snakke. Moderatoren skal vise interesse i samtalen og
anerkende de forskellige synspunkter, deltagerne fremsætter. Det er
i orden, at en eller flere af deltagerne ikke er særligt aktive i dele af
samtalen, det kan blot være et udtryk for, at det, der diskuteres, ikke
opleves som relevant for deres oplevelse. Men det er moderatorens
opgave at opmuntre meget passive deltagere til at komme lidt
mere på banen.
Teatersamtalen foregår ud fra et anerkendende princip: Det er deltagerne, der er eksperter på deres egen oplevelse, som er den, der
er i fokus i samtalen. Når man spørger: ’Hvad oplevede du?’ er der
ikke forkerte svar. Det vil også sige, at det, der i et tolkningsperspektiv er en misforståelse, ikke skal rettes af moderatoren. I samtalen
med de andre kan der blive en diskussion heraf, og det er i orden.
Dog er det her moderatorens rolle også at lade deltagerne forstå,
at de forskellige oplevelser skal anerkendes, og at det ikke er målet
at opnå enighed.
Moderatoren spiller generelt en tilbagetrukket rolle under selve
samtalen, der primært skal udspille sig mellem deltagerne. Det kan
være svært, især under første samtale, hvor deltagerne ikke kender
hinanden. Målet vil derfor være at ændre samtalen fra, at deltagerne taler til moderatoren til, at de taler med hinanden. Der vil
være en risiko for, at deltagerne ser dig som ekspert på teateroplevelsen, især hvis du arbejder på teatret – du kender måske til instruktørens intentioner eller har en spændende behind-the-scene-viden.
Det hører til i et andet forum, så insister så venligt som muligt på, at
deltagerne taler med hinanden om deres egne oplevelser. Du kan
godt stille uddybende spørgsmål til enkelte elementer i forestillingen, men det er ikke meningen, at deltagerne skal analysere fore-
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stillingen. Lad samtalen komme godt i gang og vent med spørgsmålene til efter 30-45 minutters samtale.
Vi har enkelte gange oplevet, at hele gruppen har haft en oplevelse af ikke at forstå forestillingen. Her kan det være nødvendigt at
’hjælpe lidt på vej’ med spørgsmål og evt. oplysninger, men hold
fast i, at de får sat ord på deres egen oplevelse – også når den er
negativ. Erfaringen er, at der ikke skal meget til, før deltagerne selv
begynder at hjælpe hinanden med at forstå og bearbejde oplevelsen.

Teatersamtaleprojektet er gennemført af Scenekunstnetværket
Region Midtjylland (SceNet) med postdoc Louise Ejgod Hansen
som projektansvarlig.
SceNet består af de 19 professionelle teatre i Region Midtjylland
med kontinuerlig drift og egen scene. SceNets overordnede
formål er at synliggøre, styrke og udvikle scenekunsten i Region
Midtjylland. Teatersamtaleprojektet er en del af et kombineret
udviklings- og forskningsprojekt, der gennemføres i 2010-2012, og
som er støttet af Region Midtjylland. Teatersamtaleprojektet har
modtaget støtte fra egnsteatrenes kvalitetsudviklingspulje.
Metoden er udviklet med inspiration fra
Sauter, Isaksson og Jansson (1986): Teaterogön. Publiken möter
föreställningen. Stockholm.
Scollen (2009): “Talking Theatre Is More Than a Test Drive. Two
Audience Development Methodologies Under Review” in International Journal of Arts Management, nr. 9.
Fotos: Søren Pagter/Randers EgnsTeater (forsiden) og
Bo Amstrup/Carte Blanche (s. 5)
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Deltagerne får ordet - hvad giver en teatersamtale?
”Der er bare også forskel på at snakke med folk, du ikke kender.
I stedet for hvis du kommer ind i et fællesskab, så har man bare
alle sammen sådan en eller anden forudbestemt rolle, hvor alle
i teorien ved, hvad jeg synes om det her. Der er jo ikke nogen,
der ved, hvad jeg mener om noget som helst, det synes jeg har
været dejligt”
”Jeg synes, det har været helt vildt fedt, sådan set, også selvom
jeg synes i dag var noget lort, og sidste gang var jeg sådan
meget skeptisk overfor det. Så jeg har egentlig sådan … Men jeg
har jo stadig haft tre oplevelser med det. Og jeg synes sgu, det
har været fedt. Det er ikke sidste gang, jeg går i teatret, og der
skal ikke blive ved med at være tusind år imellem. Jeg har haft
store oplevelser med det, selvom jeg ikke altid har synes, forestillingerne var gode.”
”Og jeg vil da også sige, at det er en af de ting, der kunne gøre
det mere attraktivt for mig, 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.”
”Men sådan et forum her. Det burde man jo egentlig etablere i
forhold til nogle forestillinger. Hvor man kan snakke om tingene,
fordi du er lige pludselig blevet lidt klogere. 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. Der er noget, der skærper sanserne.”

Scenekunstnetværket Region Midtjylland
Mariagervej 10 • 8900 Randers • tlf. +45 21354133
www.scenet.dk

