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KÆRE UNDERVISERE OG STUDERENDE,
Velkommen til Mammutteatrets forestilling DE DANSER ALENE på Rialto:Teatret!
Dette materiale er tænkt som inspirationsmateriale for forestillingen, og indeholder blandt andet en præsentation 

af dramatikeren bag forestillingen, filosoffen Anders Fogh Jensen og hans omfattende arbejde med Projektsam-

fundet. Derudover skitserer materialet interessante temaer, der knytter sig til forestillingen og Projektsamfundet, 

som kan benyttes i arbejdet med forestillingen i undervisningen. 

Materialet henvender sig til primært til studerende på HF, HHX, HTX, STX, VUC og kan benyttes i samfundsfag, 

drama, filosofi og psykologi. Studerende på videregående uddannelser er også velkomne til at få baggrunds-

viden om forestillingen fra dette materiale.

Rigtig god fornøjelse med DE DANSER ALENE!

Venlig hilsen Mammutteatret
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OM FORESTILLINGEN
Katrine danser alene. Ligesom hendes mor, hendes semikæreste, 

hendes arbejdsgiver, hendes bankrådgiver og alle i hendes 

netværk gør det. Men Katrine har svært ved at finde rytmen i 

projektsamfundets dans. Et samfund, hvor et stort antal forbin-

delser opstår og forgår hurtigt igen. Hvor man må sige ja til 

alting, og hvor man ikke kan sige nej, men må gå til terapeut 

for at lære at ’sige fra’. Katrine forsøger at tilpasse sig, være 

evig omstillingsparat, fleksibel og en god networker. Men 

hun løber vild i forventningerne og de uendelige muligheder. 

For at spille med på noderne i projektsamfundets spil, må hun 

ødelægge noget i sig selv, håbe på en is i maven og acceptere 

vilkår, hun i bund og grund ikke kan leve med. 

DE DANSER ALENE er ikke en forestilling om dans. Men et 

forsøg på at vise, hvordan hele vores kultur og de sociale bånd 

har ændret sig de sidste fyrre år. Fra et samfund med klare 

retningslinjer og forudsigelighed til et projektsamfund fyldt med 

midlertidige engagementer, ad hoc-løsninger, overfladiske 

relationer og halve aftaler. Som menneske i projektsamfundet 

skal du være udadvendt, fleksibel og omstillingsparat - det 

skræmmende er ikke længere at blive udnyttet, men ikke at 

blive udnyttet. 

 

DE DANSER ALENE er skrevet af filosof og forfatter Anders 

Fogh Jensen og fortæller, hvordan det er at være projekt-

menneske i mulighedernes manege.

Anders Fogh Jensen udtaler følgende om forestillingen:

”Det er ikke alle samfundsindretninger, der er gode for mennesket. I 1960’erne og 1970’erne var man enormt 

optaget af at frigøre sig fra fastlåste systemer i følelsernes og frihedens navn. Man anede ikke, at det ville lande 

på en helt anden måde, nemlig som midlertidig og kortsigtet organisering, hvor aflysninger og dobbeltbookninger, 

halve aftaler og uophørlig cirkulation af tomme ja-tilkendegivelser blev den fleksible organiseringsform. Det, 

jeg gerne vil vise med dette stykke, er, hvad det gør ved et menneske at leve i dette projektsamfund, der nok 

er frigjort fra de rigide systemers neuroser, men som nu er frisat til at svæve i mulighedernes tomhed. Det er et 

lærestykke, der peger på det spil, vi spiller med hinanden, alt imens vi prøver at få vores liv til at gå op. Hvordan 

vi styrker spillet snarere end hinanden, alt imens vi bare gør det, der virker fornuftigt i den konkrete situation – 

fremmede som vi er hos os selv. ”



DRAMATIKEREN BAG
Anders Fogh Jensen arbejder som selvstændig filosof, han 

holder foredrag, filosofiske saloner, samtaler og kurser samt 

skriver bøger, artikler og essays. I sine foredrag tilbyder Anders 

Fogh Jensen en filosofisk vinkling af grundlæggende temaer fra 

mere eksistentielle temaer som f.eks. mytologi og kærlighed til 

tidens tendenser som f.eks. inklusion, aktivering og innovation. 

Anders Fogh Jensen deltager ofte i den offentlige debat med et 

filosofisk blik på vores samtid, særligt i P1, Radio 24-7 og DR2 

og i den øvrige dagspresse. Han har tidligere været ansat i en 

række eksterne lektorater på AU, KU, SDU og CBS, som ama-

nuensis på KU, som adjunkt på professionshøjskolen Metropol 

og undervist i filosofi på Borups Højskole. Pt. er han ekstern 

lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet.

I sin forskning har Anders Fogh Jensen blandt andet beskæfti-

get sig med sproget, dets former, billeder og grænser (i bogen 

Metaforens magt), magt-, styrings- og organiseringsformer 

i grænsefeltet mellem filosofi og sociologi (i bøgerne Mellem 
ting – Foucaults filosofi, Epi-demos, Projektmenne-
sket, Projektsamfundet) og har senest vendt sig mod livs-

filosofiske spørgsmål (bl.a. i bogen Hvordan skal jeg leve 
mit liv, Kierkegaard?). Han har derudover i samarbejde 

med Mammutteatret skrevet teaterstykket Kapitalen (2004) 

og været medforfatter til teaterstykket Forestillingen om en 
historie på Teater Katapult i Aarhus (2014). 

 

I 2002 oprettede Fogh Jensen Filosoffen.dk som samlingspunkt for sit filosofiske arbejde. På www.filosoffen.dk 

ses, høres og læses og podcastes Fogh Jensens filosofiske arbejder, ligesom man kan læse om filosoffens øvrige 

virke med samtaler, foredrag og filosofiske saloner.

Kilde: www.filosoffen.dk/om_filosoffen/om-filosoffen/
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DE MEDVIRKENDE

Skuespiller KATRINE GREIS-ROSENTHAL 
er uddannet fra Statens Teaterskole i 2012. 

Katrine Greis-Rosenthal har senest medvirket i 

Broen III på DR1, Bedre Skilt End Aldrig 

af Hella Joof på TV2 og Heartless på Kanal 

5. I 2015 medvirkede hun i Koks I Kulissen 

på Det Kongelige Teater og i 2013 i filmen 

Fasandræberne. 

Skuespiller TINA GYLLING MORTENSEN er uddannet fra Statens 

Teaterskole i 1979. Tina er medstifter af Mammutteatret og en del af teatrets 

kunstneriske ledelse. Hun har medvirket i stort set alle teatrets forestillinger 

siden teatret blev grundlagt i 1983, senest i Æblet (2013) og Catering 

(2015). På Betty Nansen Teatret har tidligere på sæsonen kunne opleve 

hende i Livlægens Besøg (2016) og i Soli Deo Gloria (2015).

Tina Gylling Mortensen har haft roller i adskillige forestillinger på Det Kongelige 

Teater, blandt andet Horisonten og en nyfortolkning af Barselstuen. Fra 

2006-2007 var hun del af det Det Kongelige Teaters faste TurboTown-en-

semble i Turbinehallerne. Man har kunnet opleve Tina Gylling Mortensen i 

et utal af film- og tv-serier, blandt andet Lykke på DR1 og Tomgang på 

TV2 Zulu. Hun arbejder derudover som vejleder på Statens Scenekunstskole. 

I 2008 modtog Tina Gylling Mortensen Lauritzen-prisen.

Skuespiller THUE ERSTED RASMUSSEN er uddannet på 

skuespillerskolen ved Århus Teater i 2011. Siden da har 

han primært spillet på Det Kongelige Teater, bl.a. i 2015 i 

Woyzeck, i 2016 King Lear og senest i Personer, Steder 
Og Ting. Han blev i 2013 tildelt Reumerts Talentpris for sine 

roller i Hovedløs Sommer på Det Kongelige Teater og 

Tartuffe på Grønnegårdsteatret. Han har tidligere arbejdet 

sammen med Egill Palsson i Omstigning til Paradis på Det 

Kongelige Teater i 2015. Han er tidligere kendt fra blandt 

andet filmen Skytten og som Dictes søn Peter i TV2-serien 

Dicte - og til foråret er han med i DR2’s nye underholdnings-

program Flashback.
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Instruktør EGILL PALSSON er uddannet skuespiller fra 

Icelandic Academy of Acting i 1999 og instruktør fra 

Statens Teaterskole i 2002.

Har iscenesat en lang række forestillinger på både 

store og små scener i DK, Norden og Tyskland, bl.a. på 

Stockholms Stadsteater, Det Kgl. Teater, Aarhus Teater, 

Nationaltheater Mannheim, Göteborg Stadsteater, 

Husets Teater, Teater Får 302, Islands Nationalteater, 

Schaubühne i Berlin m.m.fl.

Egill har tidligere iscenesat på Mammutteatret, nemlig 

triologien Cassavetes 1-2-3, der spillede i Pumpehuset 

i København i 2012. Senest har Egill stået bag Hamlet på Odense Teater (2016).

Egill er sideløbende med sit instruktørvirke ansat som professor på Hochschule für Schauspielkunst 

/ instruktørlinjen i Berlin samt som underviser på instruktørlinjen på Den Danske Scenekunstskole.

Skuespiller HENRIK BIRCH er uddannet fra Statens Teater-

skole i 1979. Han har været aldeles aktiv på de mindre 

teatre, blandt andet på Mammutteatret i Titanic, Stolthed 
er kolossal samt Jernbyrd. På Får302 spillede han med 

i Trangen, Goodbye Ruth og Klumpfisken, som sene-

re blev filmatiseret og skaffede adskillige priser til Henrik 

Birch. På TV og film har man kunnet opleve ham i blandt 

andet Forbrydelsen og Borgen på DR1, Nordskov på TV2 

og er pt. aktuel i Arvingerne på DR1 og Badehotellet 
på TV2. Senere på året medvirker han i TV2 Charlies tv-serie 

Mercur. 
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PROJEKTSAMFUNDET
At spørge til, hvordan det er at leve som menneske, involverer selvsagt at spørge 

til, hvordan vor tids menneske lever sit liv. I bøgerne Projektsamfundet (2009), 

Projektmennesket (2009) (The Project Society, 2012) søger Anders Fogh Jensen 

at beskrive det nutidige menneskes vilkår som et projektsamfund. Projektsamfundet er en 

samtidsdiagnose, som søger at karakterisere det samfund, der opstår ved overskridelse 

af det, filosoffen Michel Foucault 1 beskrev som disciplinsamfundet 2. Med andre ord er 

Projektsamfundet et bud på, hvori det postdisciplinære samfund består, som kan give 

en forklaring på, hvorfor der er projekter alle steder. Gennem en analyse af de synkrone 

forandringer, som er sket inden for fodboldsystemer, pardannelse, dans, sport, virk-

somhedsledelse, arkitektur, socialforvaltning, pædagogik, sygdomsbekæmpelse og 

krigsførelse tegner Anders Fogh Jensen et billede af det postdisciplinære samfund som 

et samfund, hvor det projektære er trængt langt ind i alle livets områder. Livet i projekt-

samfundet er præget af ad hoc-løsninger, udsættelser, aflysninger, midlertidighed, 

uvidenhed, utryghed, uophørlig begejstring og fravær af klare rammer og forventninger, 

men også af engagement og lystfulde udkast til fremtiden. Projektmennesket må fylde 

rammerne ud selv, det må udkaste og fremkaste (dvs. projektere). Det må for at kunne 

begå sig kunne tage initiativ og ansvar, være fleksibelt, omstillingsparat og have gode 

sociale kompetencer, men også have is i maven og være klar til intet at forvente. 

Kilde: www.filosoffen.dk/om_filosoffen/om-filosoffen/

TANKEEKSPERIMENT
Kan du genkende følgende situation? 

Nytårsaften er lige om hjørnet, men du ved endnu ikke, hvor festen skal foregå. Du 

har nogle løse aftaler hist og her, men du har ikke taget en endelig beslutning. Faktisk 

passer det dig godt, at du ikke har en fast aftale, for du vil gerne se om der dukker 

noget bedre op. Måske kommer der en invitation i sidste øjeblik som er meget sjovere 

end alle de andre. Skrækscenariet spiller i dit hoved: at du siger ja til en fest netop i det 

sekund, invitationen til årets fedeste fest dukker op som en Facebook-notifikation. 

Dette er et eksempel på én af de bølger, projektsamfundet skaber. Hvor man aldrig kan 

lave helt klare aftaler, for måske dukker der noget bedre op som skaber større mulighed 

for at udvide sit netværk (f.eks. blive set med og af de rigtige mennesker). Dette gælder 

både aftaler om nytårsaften, men også diverse kontrakter på arbejdsmarkedet - du 

er ansat for nu, og så ser vi tiden an omkring det næste projekt. Måske finder du selv 

et projekt, der er mere inspirerende, måske finder arbejdsgiveren en mere kompetent 

eller medgørlig medarbejder. Projektsamfundet vil have mennesker med gode sociale 

kompetencer og med is i maven. Du må være beredt på intet at forvente. Hvilket aftryk 

sætter det mennesket? På unge mennesker? På dig selv?

1. Michel Foucault; fransk idéhistoriker og filosof

2. Disciplinsamfundet; et samfund domineret af regler og klare retningslinjer.
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3. Bertolt Brecht; tysk dramatiker, lyriker, prosaist, litteraturteoretiker og instruktør, en af 1900-t.s mest fremtrædende og indflydelsesrige 

tyske forfattere. Kilde: www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Tysk_litteratur/Mellemkrigslitteratur_1914-40/Bertolt_Brecht)

4. Kilde: www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Teater/Teatergenrer/kor

KORET KOMMENTERER
I forestillingen DE DANSER ALENE indgår der replikker fra koret sideløbende med hovedhistorien. Et kor i klas-

sisk teaterforstand beskrives således: “inden for teater indgik koret i antikken som en syngende og dansende 

gruppe i både komisk og tragisk drama, involveret i eller kommenterende handlingen. Kor optrådte i middel-

alderen som episk-liturgisk element, og i renæssancen kunne chorus hos fx Shakespeare udgøres af én person. 

Siden anvendtes kor kun sjældent som dramatisk virkemiddel. Med realismens dominans forsvandt koret; det blev 

i 1900-tallet genoptaget i stiliserende former som hos Brecht 3. Biroller, som kommenterer handlingen, forstås i 

overført betydning som kor 4.”

I DE DANSER ALENE har koret en forklarende funktion, og de er med til at kommentere på forestillingens tema-

tikker. På den måde er koret med til at skabe kontekst til stykkets samfundsmæssige dimension gennem små, korte 

replikker, som forklarer væsentlige begreber. I næste afsnit kan du læse nogle af korets replikker, for at se, hvor-

dan koret bliver benyttet i DE DANSER ALENE.  
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STIKDÅSE: Et stik af plastic eller porcelæn, der er forbundet til lysnettet og anvendes til tilslutning 

af flere løse apparater. Ofte en forlængerledning hvor man kan placere et eller flere hanstik, som så får 

forbindelse til lysnettet. Stikdåsen muliggør, at man kan multiplicere antallet af forbindelser. 

Det formaliserede systems gradvise afvikling betyder, at de gamle hierarkier erstattes af netværket. 

Netværket er et bundt af forbindelser. Projekter er aktivitetslommer i netværket. Når nogen vil lave noget 

med nogen, tager de kontakt. Derfor må man gøre sig forbindelsesattraktiv. Hvordan bliver man det? 

Man må stå i forbindelse med mange for at være en, andre gerne vil og let kan tage kontakt til. Da de 

formelle hierarkier smuldrede opstod netværkshierarkiet. Det har ingen grader, man kan stige i, det har 

multiplikationer af aktive forbindelser. Man må være en stikdåse.

AD HOC: Ad hoc er, når noget laves til et bestemt for-

mål i stedet for at være permanent. Ad hoc løsninger er ofte 

af pap og kan ikke genbruges. Løsningerne er midlertidige.

RECEPTION: En reception er en sammenkomst hvor 

noget fejres eller højtideligholdes, og hvor lettere alkoholi-

ske drikkevarer indtages stående sammen med oliven, nød-

der og noget der kan indtages med pinde. For deltagerne 

handler reception om at multiplicere antallet af forbindelser. 

Der er altid asymmetriske forbindelser til en reception. Alle 

vil ikke lige gerne forbinde sig med alle. I projektsamfundet 

har receptionen erstattet ansættelsessamtalen.

 

Regler til reception:
1. Du må ikke tale for længe med dem du kender. Så får du 

ikke nogen nye forbindelser.

2. Du må ikke sætte dig ned. Så kan du blive låst med en, 

der ikke bringer dig noget nyt.

Særregel 2b: Hvis der er en, der er væsentligt over dig i 

status og netværk og du kan afskære vedkommende fra at 

tale med andre ved at sætte dig ned, så må du godt sætte 

dig ned.

3. Du må ikke sige nej. Du må kun sige ja. Du skal vise be-

gejstring og entusiasme over for alles forslag, ellers lukker 

du døre og ødelægger spillet.

PROJEKT: En aktivitetsform blandt mennesker, 

hvor man organiserer sig midlertidigt med henblik 

på at realisere noget i fremtiden. ’Projekt’ betyder 

’fremkast’, og man fremkaster noget og samler 

nogle mennesker med henblik på for en tid at 

arbejde på dette fremkast, for derefter at

PROJEKTSAMFUND: Et samfund kende-

tegnet ved at alle taler om deres projekter, og hvor 

de organiserer sig midlertidigt uden langtidsbin-

ding med henblik på at udkaste og iværksætte det 

nye. Projektsamfundet er en uophørlig reception.

PASSAGE: En overgang eller forbindelse, 

hvor man kan overgå fra et til noget andet. For 

eksempel en hængebro eller en tunnel. Passagen 

har sin tidernes morgen været anset for farlig, 

fordi noget kan gå galt. De tre bukkebruser vidste 

ikke, om de kom over passagen. I moderne 

tid er passagen ikke længere en undtagelse. 

Bevidstheden om passagen er et klima.
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ET LÆRESTYKKE
Forestillingen DE DANSER ALENE har undertitlen “et lærestykke af filosoffen Anders 

Fogh Jensen”. Men hvad kendetegner et lærestykke og hvorfor er det relevant i forhold 

til forestillingen? Som nævnt i det ovenstående afsnit, har koret en stor plads hos Bertolt 

Brecht, og det er ligeledes Brecht, der er ophavsmanden til begrebet om lærestykker. 

Lehrstück, (ty. ’lærestykke’), dramatisk genre, der benytter teater som pædagogisk 

redskab og politisk kampmiddel 5. 

Både brugen af koret og undertitlen “et lærestykke” kan dermed trække tråde til forestil-

lingens samfundsmæssige ærinde. Forestillingen som et lærestykke, der kan vise publikum, 

hvilke vilkår, mennesket står overfor - hvilket bliver eksemplificeret gennem korets replikker 

som skaber kontekstualisering til forestillingens hovedhistorie og tematikker. 

Anders Fogh Jensen udtaler følgende om hans valg af undertitlen: 

“Et lærestykke er i traditionen fra Bertolt Brecht, ein Lehrstück. Tanken er, at man ikke 

bare er i teateret for at opleve noget, men for at lære noget. Om samfundet, om livet 

og hvad vi gør ved hinanden. Og at det skal ændre noget hos publikum. En ændring, 

som Aristoteles kaldte ‘katharsis’, altså, at man ikke er helt den samme efter at have 

set personernes skæbne. Med stykket DE DANSER ALENE vil jeg gerne lære folk 

noget om de spil mellem mennesker, der hverken er skjulte eller synlige, men som hele 

tiden foregår. Og at vi har ændret samfundet i en retning, som vi har svært ved at hol-

de til, alt imens alle gør det bedste for at klare sig.” 

MAMMUTTEATRET
Mammutteatret havde premiere på sin første forestilling d. 1. december 1983 på Bertolt 

Brechts BAAL, der blev opført i Husets Teater i Magstræde. Siden er det blevet til en 

lang række bemærkelsesværdige forestillinger, der mestendels har bestået af tysk, 

russisk og dansk dramatik. Mammutteatret har i årenes løb været affyringsrampe for 

mange af de talenter, der senere har domineret dansk teater både som instruktører og 

skuespillere. Teatret har fortsat denne udvikling og er i dag både et samlingssted for 

unge, sprudlende talenter - og for mere erfarne teaterfolk. Tidligere sæsoners opførelser 

tæller bl.a. Fobiskolen, PPP, Liv og Død på Café Olfert Fischer, Grace Was 
Here og Festen. 

Mammutteatret har ingen fast scene, men lejer sig ind på byens forskellige scener 

valgt ud fra, hvad der egner sig bedst til den enkelte forestilling. Teatrets kunstneriske 

ledelse udgøres af skuespiller Tina Gylling Mortensen, skuespiller og dramatiker Nicolas 

Bro og dramatiker, skuespiller og instruktør Claus Flygare. Sidstnævnte beretter i 

næste afsnit om Mammutteatrets vision og DE DANSER ALENE. 

5.  www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Teater/Teatergenrer/Lehrstück
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INTERVIEW MED CLAUS FLYGARE
HVAD ER MAMMUTTEATRETS VISION?
Vores idé med Mammutteatret har fra starten været at lave et teater, hvor skuespiller-

ne var i centrum i et form for ensemble. Det var selvfølgelig svært at kalde noget for et 

ensemble, når man kun producerede én forestilling om året, men alligevel var der flere 

principper, vi arbejdede ud fra, som både dengang og nu er med til at give vores forestil-

linger en ensemble-fornemmelse. Det er principper, som hviler på at tage alle involvere-

de alvorligt og lytte til dem, og ikke kun opfatte dem som nogen, man skal “udnytte” i en 

kort periode. Det handler om at se de involverede som hele mennesker, der selvfølgelig 

først og fremmest skal præstere i forestillingen, men som også har et liv udenfor teatret. 

I starten spillede vi store forestillinger med omkring 12-14 medvirkende og med episke hi-

storier, der havde en stærk tekst og en handling, der fangede publikums opmærksomhed. 

Mammutteatret blev grundlagt i begyndelsen af 1980’erne og var meget inspireret af 

tysk teater. På de tyske teatre spillede de den slags store forestillinger, som vi drømte om 

at lave, og hvor alle roller, store som små, stod skarpe og gennemarbejdede i forhold til 

den overordnede historie. Det lyder måske enkelt, men i starten af 1980’erne var det en 

åbenbaring at overvære en tysk teaterforestilling, der var gennemsyret af at være produ-

ceret i et land, hvor kulturen blev taget alvorligt.

Fra starten fik vi signaleret, at vi ville noget med vores måde at arbejde på og med vores 

valg af stykker, og det fangede tilskuerne og anmelderne lige fra starten, hvilket var en 

stor inspiration til at fortsætte vores arbejde.

HVAD KAN ET TEATER SOM MAMMUTTEATRET?
Teater er enestående mulighed for at påvirke tilskuerne følelsesmæssigt, mens man for-

tæller om emner, man enten er uvidende om eller som er svære at tale om. Men sit sanse-

bombardement og med humor og alvor, kan teatret i bedste fald være med til at beskrive 

emner, der ikke har noget sprog eller arbejde med tanker, som kun de færreste har kend-

skab til. På Mammutteatret laver vi forestillinger om emner, der provokerer os at tale om 

og emner, vi ikke har nogen skråsikre meninger om.

HVAD ER DU SÆRLIGT OPTAGET AF VED STYKKET ”DE DANSER ALENE”?
DE DANSER ALENE handler om et fællesskab i opløsning. Den beskriver en proces, 

der er startet for flere år siden og som man nu ser i fuld udfoldelse. DE DANSER ALENE 
viser blandt andet, hvad omkostningerne er ved ikke at føle nogen loyalitet eller fast 

forankring til nogen bestemt arbejdsplads, men at være til fals for den højestbydende. Op 

igennem 1980’erne begyndte man at strømline og rationalisere de fleste store virksom-

heder. I dag er det blevet normalt, at man omstrukturerer, fyrer eller flytter rundt på de 

ansatte med jævne mellemrum. Det bliver kaldt New Management og er meget kostbart. 

Man gør det for at vise, at man er omstillingsparat og bevidst om at skabe en dynamisk 

virksomhedsledelse. De ansatte er utrygge, stressede og ulykkelige, arbejder uden glæde 

og overskud og med et højt sygefravær.

Indenfor kulturstøtten ser man den samme tendens. Man giver i dag mest støtte til enkelt-

projekter, og hvor Mammutteatret før i tiden lavede stykker med 12-14 medvirkende, får 

vi i dag kun tilskud til stykker med 4-5 medvirkende.
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IDÈER TIL ARBEJDSSPØRGSMÅL ELLER OPLÆG TIL DISKUSSION

•  Hvordan mærker I som studerende at være en del af et projektsamfund?

•  Hvilke slags og hvor mange projekter føler I, at I er del af i jeres hverdag? 

•  Hvad kunne være fordelene ved at leve i et projektsamfund? 

•  Kan I genkende korets begreber i sammenhæng til tankerne omkring Projektsamfundet?

•  Hvilke tanker gør I jer omkring Anders Fogh Jensens valg om at bruge et kor og undertitlen 

“et lærestykke”? Hvordan oplever I det lærende aspekt samtidig med at se en teaterfore-

stilling? Hvor meget skal man ‘lære’ af teater efter jeres mening? Er det underholdning eller 

muligheden for at blive oplyst om samfundet og menneskets eksistens? 

•  I interviewet med Claus Flygare fortæller han om ikke at udnytte skuespillerne, men se dem 

som hele mennesker. Hvordan kan det knyttes sammen med tankerne om Projektsamfundet? 

IDÉER TIL VIDERE LÆSNING
www.information.dk/kultur/2009/08/laenges-gentagelsen

www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/fra-strejke-til-stress-projektsamfundet-set-efter-i-sømmene

www.djoefbladet.dk/blad/2008/14/iprojektsamfundeterfrihedenpligt.aspx

politiken.dk/debat/art5467553/»Projektkulturen-gennemsyrer-vores-liv«

Eller se www.filosoffen.dk for yderligere artikler/essays/interview mv. 

Eller se Mammutteatrets Facebook-side (www.facebook.com/mammutteatret/?fref=ts) for blandt 

andet korte videoer med skuespillerne og Anders Fogh Jensen. 

www.mammutteatret.dk   
DE DANSER ALENE er en co-produktion mellem Mammutteatret og Nørrebro Teater 
og gennemføres med støtte fra Statens Kunstfond


