Festival om fortællinger & livshistorier
Program:(blå = efter kl. 19.00)

2.- 10. februar 2016

Tirsdag d. 2.2. kl. 14.00-22.00:
Festivalåbning med åben bar, ferniseringer, bogudgivelser, musik & sang, dans, skuespil, fortælling, film,
samtale og oplæg med Hanne Marie Svendsen, Salim Abdali, Egon Clausen, Anne Leonora Blaakilde,
Bozenna Partyka (Polen), Krisztina Vas Nørbæk (Ungarn) & Naja Månsson, Thulla & Stine Bitsch-Larsen,
Susanne Storm, Lone Rørly, Shohreh Shahrzad (Iran) Doris Bloom (Sydafrika), festivalåbningskoncert med
Markussen & Raabo, Bogreception og åbning af festivalbio: Henning Carlsens ”Erindring om mine
bedrøvelige ludere” introduceres af Jens Lohmann og Maria grønlykke.
Onsdag d. 3.2. kl. 16.00-21.00:
Betaniadag m/ Dorte Karrebæk, Lise Warburg, Adil Erdem (Tyrkiet), Charlotte Strandgaard
”Stemmer fra Betania” med Laust, Kirsten, Alaa og Birthe. Oplæsning: Rasmus Pold, erindringsfilmen:
”Fyld mit hjerte du gyldne sol” og fællessang.
Torsdag d. 4.2. kl. 16.00-21.00: med Abdi Hedayat (Iran), Malene Fenger-Grøndahl, Baggårdmusikanterne,
Karin Heinemeier, Saida Benakrich (Marokko). Stig Hartkopf m/ ”Cuba på cykel”.
Fredag d. 5.2. kl. 16.00-22.00: med Pauli Ryberg, Rose Marie Tillisch, larveshow,
samtale med Jytte Rex om filmene: ”Den Erindrende”, ”Sprænglegeme” og ”Floden”
Lørdag d. 6.2. kl. 16.00-21.30: med Sue Hansen-Styles (England), Anne Hjælmsø, David Blazek (Tjekkiet)
m/oplæsning af Rasmus Pold, Pernille Overø, Sidney Lexy Plaut m/”Dark Samurai”

-Hanne Svennevig

Søndag d. 7.2. Stavnsholtkirken, Farum, kl. 16.00-17.30: med Stine Bitsch-Larsen, m/ oplæsning af Helene
Egelund, Sam Takyi (guitar, Ghana) og Alfred Tamakloe (percussion, Ghana)
Mandag d. 8.2. kl. 16.00-21.00: Louise Adrian & Exit-Hans (Fangekoret), Lisbeth Holdt Jørgensen og Lars
Andersen: Monsieur Andersens Turné Teater opfører ”Franz Pander” af Herman Bang
Tirsdag d. 9.2. kl. 16.00-22.00:
Betina Birkjær, Henrik Juul Jensen & Radmila Rajic (Bosnien-Hercegovina), Birgitte Prins, Irene Pedersen
m/oplæsning af Poul Parsberg, Jytte Rex´ portrætfilm: ”Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Musikken er et
monster” og ”Palle Nielsen: Mig skal intet fattes”
Onsdag d. 10.2. kl. 14.00-20.00: Festivalafslutning og afterskiing i onsdagsbaren
Lotte Arnsbjerg & Ole Bundgaard, Pia Sigmund & Charlotte Clante, Pia Raug, Tomas Lagermand Lundme &
Charlotte Munksgaard, samtale med Jeppe Bang Khalil Krabbe, Iben Hasselbalch, ”Sonja fra Saxogade”,
samtale med Jytte Abildstrøm & ”Flyvende Farmor”.

-Birte Vallentin Andersen

VELKOMMEN
til

Festival om fortællinger & livshistorier
At fortælle har optaget menneskene fra tidernes morgen. Livet er fyldt med fortællinger, der er inde i os og rundt om os. Vi er en del af dem – og
bliver selv fortalt. Men hvad gør vi, når vi bygger fortællingen om os selv op? Laver vi en heroisk fortælling - eller er vi ”blot” en del af en længere
slægtskrønike?
Med vores gøren og laden afsætter vi spor, der efterlader mønstre gennem livet som ingen andre kan efterligne. Nogle livsfortællinger er små intime
fortællinger. Andre er højlydte kvad. Der er lige så mange fortællinger som der er mennesker. Valget bliver til i samspil med verden og menneskene
omkring os. Ingen bliver til i et lufttomt rum. Der er altid andre ved siden af os og sammen med os. Andre der også forsøger at finde deres vej
gennem livet. Andre som inspirerer os og måske endda følger os på vej. Andre der får os til at stoppe op – og tænke os om. Vi prøver og forsøger af al
magt at finde det, der kan holde os fast og give os en pejling eller en ledetråd. Det er det som fortællingerne kan. Derfor elsker vi dem – og er
afhængige af dem. De kan løfte os ud af os selv, og give nyt perspektiv. De får os til at se livet og os selv på nye måder, og kan åbne vore øjne og vise
os veje og muligheder som vi end ikke anede eksisterede.
Velkommen til Festival om fortællinger & livshistorier. Festivalen ligger i forlængelse af Gammelfestivalen i efteråret 2014, men er ingen ny
Gammelfestival, men handler om hvordan vi vælger at leve og bruge vores liv. I hvilken sags tjeneste vi vælger at leve. Festivalen er en hyldest til
mennesket. Til den medmenneskelighed, der knytter os sammen og som gør at vi med vores fortællinger rækker ud mod hinanden. Vi er forbundne
på tværs af kultur, køn og hudfarve. Festivalen handler om de aftryk vi sætter os i livet. For hvad er det som former os og som vi inspireres af?
En stor tak til alle medhjælpende og medvirkende for at være med til at løfte denne store festival. Især tak til Betaniahjemmet, der er den direkte
anledning til festivalen. Alle arrangementer foregår på Betaniahjemmet - på nær den 7.2. hvor festivalen tager en afstikker til Stavnsholtkirken i
Farum (se side 18).
Programmet er grafisk lay-outet af Lynnerup/Larsen Design. Alle fotos, hvis andet ikke er nævnt, er af David Blazek. Teksten er forfattet af
undertegnede.
Mange varme hilsner
Michael Svennevig
Festivalarrangør

Måske kommer du til at høre en fortælling eller en livshistorie, der vil ændre dit liv for altid?

HVAD ER EN FORTÆLLING?

Anne Leonora Blaakilde er med til at åbne festivalen.
Anne Leonora er folklorist og arbejder med fortælleformer, hverdagens fortællinger og
livshistorie.
”Det er ikke alene forfattere, som lever af fortællinger. Hvad enten det drejer sig om
beretninger om barndommens eller gårsdagens begivenheder, rejsefortællinger,
ønskedrømme, jokes eller gyserhistorier, så er det livsnødvendigt for mennesker at fortælle og
at lytte til hinanden.
Dagligdagens fortællinger giver os en plads i verden, et ståsted og en identitet; de er
byggesten til fællesskaber; venskaber – såvel som fjendskaber. Det, vi fortæller, er selvfølgelig
vigtigt i sig selv, men måden, hvorpå vi fortæller, har også stor betydning for både os selv og
de mennesker, vi taler med. Nogle historier forstår vi overhovedet ikke; og det kan gøre os
forvirrede. Andre historier kræver kun et par ord, før vi griner. Så ved vi, at vi deler et
fællesskab med fortælleren og de lyttere, der griner med.”

På opfordring har Tomas Lagermand Lundme
(forfatter/dramatiker/billedkunstner) skrevet en tekst om festivalens logo:

Hanne Svennevig (60 x 70, ”Figurer”,
acryl og silkepapir på lærred, 2013)

Vi griber hinanden. Inden vi falder, inden vi danser, inden vi snubler over ledningerne på
gulvene, griber vi hinanden. Man siger, det er luften, som vi har. Mellem os. Men der er
hænder, hud, negle, tænder, hår og sætninger, vi har. Det er ordene. Det er bevægelserne.
Ja, det er kærligheden. Også den. Man tror, at vi kan tæmmes, vi kan holdes nede, at vi kan
sætte kærligheden ind i små rum, hvor der næsten ikke er plads til andet end regler, slidt
sengetøj og gamle, bitre tårer, ingen længere gide græde, men man tager fejl. Man tror, at
man kan skubbe kærligheden væk, sige, jeg ikke har tid til den, til dig, og så bosætte sig i et
højt tårn eller i et alt for stort boligkompleks, hvor den eneste, som kan fylde der, er
ensomheden. Man tager fejl. For gang på gang vil man søge hen i lyset, stille sig foran et
vindue, åbne det, høre fugle, se lys og sole, mennesker, der løber på gaden, mennesker, som
går, mennesker, som hviler ved hegn med hænderne i vanter, i frakkelommer og med
hænder, som holder om noget andet end sig selv. Sådan må det være. Ja, sådan vil det blive.
Vi har hænder, som skal røre. Og berøre. Vi har læber, som vil røre. Og berøre. Vi har
ansigter, som vi vil dele med hinanden. Tårer vi vil græde sammen. Akkurat som vores
hænder. Vi griber hinanden. Ja, vi griber hinanden. Så elsker vi. Med hjerterne røde, bløde
og åbne. På den måde holder krigen op. Frygten må flytte, og angsten slipper vores hænder.
Akkurat som de balloner af håb, vi fylder med vores lunger af luft, og som flyver op mod
himlen med kulørte rester af iturevne plasticstykker. Se, siger vi. Og ser op på alverdens
farver. Med hinanden i hænderne.
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Udstillinger:
Hanne Svennevig, f. 1944, autodidakt,
begyndte at male efter den første rejse til den yderste ø, Røst, i Lofoten.
Det var kærlighed ved første blik. Derefter mange rejser til Svalbard, Færøerne, Island og
Grønland. Et ophold på en fangststation på Svalbard blev en uforglemmelig oplevelse.
To kunstnere, gamle i faget, blev ved deres generøse vejledning af største betydning.
Det begyndte med rivefigurer i papir, fortsatte med akvarel og acrylmaling, pastelkridt og
collager. Udstillinger USA, Svalbard, København og Tuse Næs.

“Regn”(2013) af Hanne Svennevig
“Figurer”(2013) af Hanne Svennevig

“Grønland II”(2015) af Hanne Svennevig

Dagbogsnotat:
"- stod i minus 25-30 grader med papir og akvarelfarve, geværet ved siden af, lidt uden for den lille
forskningsstation, hvor jeg var bevilget ophold i Kunstnerhytta, på Svalbard, med de majestætiske Tre Kronar
fjelde og den prægtige Kongsfjordbræ bag mig, og akvarelfarven frøs til små krystaller, der efterlod skitsen med
en gnubret overflade, som jeg blev så glad for, at den i varierende former findes i mange af mine malerier."

En fortælling om liv og død

Fotos af Birte Vallentin Andersen

-og om tiden der går, mens tingene består.
Skrotsmykkedesigner Birte Vallentin Andersen udstiller sine nyeste smykker under festivalen på
Betaniahjemmet på Frederiksberg sammen med Hanne Svennevigs malerier.
Hendes smykker er sammensat af alskens forskellige kasserede ting. De er som en tidslomme, for
de består mest af dele fra gamle ure, klaverer, lamper og mekaniske reservedele. De forskellige
ting bliver møjsommeligt skilt ad, rengjort og skåret i passende stykker og sat sammen på nye
overraskende måder. (se illustrationerne). Selv fortæller hun om et af sine yndlingssmykker:
Det består af 3 tidsperioder i livet og kommer fra 3 typer ure – det har dele fra et meget gammelt
stuevægur, fra et armbåndsur og fra et “nyere” køkkenur. Det fortæller mig noget om, at vi alle ser
på tiden ligegyldigt, hvor vi er. Det er på en måde udtryk for tiden der er gået.
De enkelte dele til smykkerne finder jeg de mest besynderlige steder, når jeg fx cykler rundt eller
går en tur. Jeg har øje for det og ser det overalt. Det er simpelthen umuligt for mig at lade det ligge
og jeg ved jo, at hvis jeg ikke får det med hjem vil jeg gå og tænke på det alligevel – og ærgre mig.
For de skal da genbruges, så de får nyt liv. Tænk på, hvad de kunne fortælle om det de har
oplevet, hvis de kunne tale….
Hver ”fund” bliver sirligt lagt i orden efter emne, materiale, farve og form på mit arbejdsbord, og
så skal de “bare” samles til en ny fortælling, som jeg kan digte på i timevis. Uden at tænke
nærmere over det, dykker jeg ned i mine skrotdynger af ”guldfund” og fisker måske enkelte dele
frem, fordi de siger mig noget og passer sammen, og det bliver tit begyndelsen på en ny historie.
En fortælling om liv og død – og om tiden der går, mens tingene består.
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Livet er et kort sekund
et med både godt og ondt
Liva Weel-potpourri med Naja Månsson (sang) og Krisztina Vas Nørbæk (klaver).

De gamle revyviser kunne fortælle historier så man blev helt tavs af det. De beretter med få
ord om hele livsforløb. Dels var de runden af stor teknisk dygtighed, men også af en
hjerteknusende almenmenneskelighed. De synes uopslidelige, og særligt når de leveres
med så stor musikalitet og træfsikkerhed som de gør, når Naja Månsson og Krisztina Vas
Nørbæk tager fat med ord og toner og ikke slipper før der lyder et lille hjertesuk.
Husker du - de tanker som os sammen bandt?
Husker du - de glæder, som vi sammen fandt?
Hver en dag, og hver en time har jeg talt
Glemmer du, så husker jeg - alt
"Glemmer du" (fra filmen ”Odds 777”, 1930). Musik: Kai Normann Andersen. Tekst: Børge og Arvid Müller, Dan Folke.

Skuespiller Bozenna Partyka (Polen) fremfører et uddrag fra monologen ”Bare en
flygtning” af Michael Svennevig. Monologen får urpremiere i Træstubben, Vesterbro
Naturværksted til september under teaterfestivalen der. ”Bare en flygtning” er baseret på
Bozenna Partykas eget liv, og tager afsæt i, da hun som 21-årig er involveret i et
trafikuheld som hun kun med nød og næppe overlever. Bagefter bliver hun lagt i gips fra
top til tå og må begynde en lang og hård genoptræning. Stemmer og teaterroller fra et
langt aktivt liv blander sig med hendes tanker for mange år siden, mens hun ligger uden
at kunne bevæge sig. Stemmer fra hendes liv passerer forbi og forsøger at skabe den
sammenhæng som hun ikke selv ser. Tanker og stemmer fra dengang blander sig med de
personer hun har givet liv på scenen. Ikke mindst gennem de seneste år, hvor hun har
spillet store monologer på Verdens Mindste Teater:

Fra ”Festivalfilm om fortællinger & livshistorier”

”Hver morgen det samme. Dag efter dag. Samme rutiner. Det borer sig ind i mig, fylder det hele. Aldrig
samme spørgsmål. Aldrig samme svar. Alt bliver ført til protokols. Det er forhør. Det er det samme hver
gang. Jeg balancerer på en kniv. Ikke for meget til den ene side - eller den anden. Får jeg først overbalance er
jeg færdig... og ... falder og falder, indtil jeg daler helt ned, hvor jeg ikke kan komme længere. Og så ser jeg
hende – hende, der var mig. Hun kigger på mig. Længe. Var det sådan jeg var? Var jeg én der bare kiggede!
Neej, ikke sådan! Eller var jeg? Det er så mange år siden... men jeg er stadig hende. Når jeg kigger i spejlet…
kigger hun forbavset på mig. Nu ved jeg, hvem jeg er. ”

Anne Leonora Blaakilde er med til at åbne festivalen.
Anne Leonora er folklorist og arbejder med fortælleformer, hverdagens fortællinger og
livshistorie. Hun fortæller om hvordan dagligdagens fortællinger giver os en plads i verden, et
ståsted og en identitet. Læs mere på side 2.

Salim Abdali (forsker, digter og forfatter) fortæller:

Fra ”Festivalfilm om fortællinger & livshistorier”

”Som bedste venner har vi aldrig lovet hinanden noget som helst med undtagelse af rejser,
der betød meget for os begge to. Et af de steder, faktisk, var Bagdad, min fødeby, min
elskede, min elskede by. Men jeg har også tænkt, at hvis jeg havde taget dig derhen, så
ville jeg være lige så fremmed som du er, for Baghdad har ændret sig totalt. I dag vil jeg
tage dig med hen til den by, som jeg kendte for 35 år siden. Allerede som 16-17 årig kom
jeg til universitetet. Og så var man jo betragtet som voksen allerede. Jeg var meget glad for
at være på universitetet. Ikke mindst fordi vi gik sammen med pigerne. De var med os i
timerne og i laboratorierne. Det var de også med i mørkerummene. Efter
universitetstimerne var hele Baghdad, hele byen, vores skolegård. Nu kunne vi gå alle
mulige steder. Og vi gik på opdagelsesrejser.”
Uddrag fra ”Festival om fortællinger & livshistorier”
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Svanevinger

- en musikalsk lyd- og tekstfantasi

Fra ”Festivalfilm om fortællinger & livshistorier”

af og med Thulla og Stine Bitsch-Larsen. Baseret på erindringsbogen ”Svanevinger” af
Stine Bitsch-Larsen (læs mere på side 18 – omkring boglanceringen den 7.2. i Farum).
Musik & sang - og oplæsning: Thulla. Flygelimprovisationer & oplæsning: Stine BitschLarsen. Ide: Michael Svennevig.
*
Det har været svært at skrive for jeg havde en drøm. Jeg ville skrive om de religiøse kampe, jeg
oplevede som barn og ung i Vestjylland. Jeg søgte i breve og private papirer. Jeg gik på
landsarkivet og fandt skrivelser fra menighedsråd til Biskop og kirkeminister. Men selvom jeg sad
med originale dokumenter, så døde ordene. Og en dag så jeg med ét hvorfor. For jeg havde været
svøbt ind i kærlighed. Fra bedsteforældre, far og mor, ægtefæller, børn, slægt og mange mennesker.
Jeg kan ikke skrive om had og vrede, for det handler det ikke om. For jeg har helt enkelt gået i
kærlighedens fodspor. Kærligheden kom til mig, jeg var modtageren og den har jeg givet videre.
*

SVANEVINGER
Båret af svanevinger
løftet
kærligt omsluttet
Med dirrende svingfjer
møder opdrift
modstand
udsyn

Fotomontage: Egon Clausen

Forfatter Egon Clausen blev for mange år siden opfordret til at være med i en radiosamtale,
hvor han skulle tale med sin far. Problemet var bare at de knapt var på talefod, og mest
råbte til hinanden. Faren var kristen fundamentalist og i sønnens øjne overordentlig
primitiv. Det var i marts 1990 og Egon indså, at skulle han videre i sit liv, gik det ikke uden
at han tog tilbage til Hemmet, barndommens landsby i Vestjylland. Han var godt træt af sig
selv, og fortrød bitterligt at han havde sagt ja til at medvirke i udsendelsen. I stedet satte
han sig for at skrive til tilrettelæggeren og forklare hvorfor det var umuligt. Altså den fulde
og ubesmykkede sandhed. Nu skulle det hele fortælles, sådan som det havde været. Det ene
ord tog det andet. Det blev til erindringsbogen ”Min far så engang en engel” (Gyldendal,
2007). Hør Egon fortælle om mødet med det, der havde været og hvad der videre skete.

Tre monologer om LIV - og et fysisk billede

Dramatiker Tomas Lagermand Lundme fortæller:
”Tre monologer og et fysisk billede (dansen) smelter sammen til ét motiv, én handling. Det er tre
monologer om Liv, et levet liv, og kvinden Liv, som bliver til et samlet handlingsmønster om en
kvinde og et liv, vi alle sammen kender.”’
Foto: Anne Mie Dreves

Fortsættes på næste side
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Livs sidste historie fremføres til festivalåbningen af skuespiller Susanne Storm.
Teksten bliver også danset frem af danser Lone Rørly, der bagefter fortæller om, hvordan hun har
arbejdet med Tomas´ tekst for at give den et fysisk og kropsligt udtryk via dansen.
Uddrag fra Livs sidste historie:
”Vi lå og så på ilden. Ilden var de andres historie. Ilden var de andres liv. Vi lå her. Vi var blevet hinanden.
Sådan var vores kærlighed. Vi blev hinanden. Først klædte vi os af. Vi stod nøgne, nej, vi lå nøgne. Og så
rodede vi os sammen, din arm, mit ben, dit lår, mit hår. Nej, sagde jeg og grinede. Jo, sagde du og stoppede
min latter med din mund. Og så blev vi til os. Vi opdagede det ikke selv. Men da vi forlod mit hus, nej, dit
hus, nej, vores hus, var vi blevet hinanden. Jeg var blevet dig, du var blevet mig. Vi gik på gaden. Fuglene
fløjtede, solen skinnede, katte kom løbende, mus, ja, mus pilede over asfalten. Se, sagde vi og pegede. Da vi
gik forbi butiksruden, undgik vi den. Men alligevel kunne jeg godt se det. Vi satte ellers tempoet op. Men
øjeblikket blev standset i ruden. Og jeg så det, der var os. Jeg kunne ikke genkende mig selv. Jeg kunne ikke
fremkalde billedet af dig. Som dig. Jeg tog dig hårdt i armen, i hånden. Du fangede mit blik. Du skubbede
mig ind mod væggen. Jeg græd. Nej, jeg ville græde, men jeg kunne ikke, fordi du ikke ville. Vores ansigt
ville ikke græde. Hvad er det, der sker? Du svarede ikke. Vi svarede ikke. Men du gik. Du lod mig blive
stående. I din hånd havde du æsken med tændstikkerne. Hvad skal du? Rydde op, hviskede du med den der
hæse stemme, jeg aldrig lærte at elske. Så var du væk. Og jeg blev stående her og så på ilden. De andres ild.”

Foto: Tom Lindboe

Livs anden historie fremføres tirsdag den 9.2. af skuespiller Birgitte Prins.
Uddrag fra Livs anden historie:
”Jeg kom løbende, ja, jeg kom løbende. Jeg så, at huset brændte. Mit hus, dit hus. Jeg råbte på dig. Jeg blev
ved at råbe dit navn. Ingen svarede. Kun ilden var der. Den åd vores hus. Bang, sagde det, da taget væltede.
Bang, sagde det, da værelserne røg til jorden. De kom. Dem, der er ansat til den slags. De slukkede ilden. Jeg
gik rundt i alt det, der havde været vores. Jeg ledte efter dig. Hvis jeg opgiver med at lede, er du væk.
Tænkte jeg. Hvis jeg opgiver med at søge, er du død. Og da du endelig kom tilbage, så du på mig med de
der øjne. Hvad har du lavet? Det var ikke mig. Det var ilden, sagde jeg. Du så på mig og rystede på hovedet.
Du havde ædt vores kærlighed. Allerede dengang havde du spist den, slugt den. Og alligevel blev jeg
stående her og så på alt det, der havde været vores. Du tog min hånd. Jeg tænkte, at det var underligt, den
var så kold. Så tæt på en brand. Og alligevel var hånden så kold. Jeg varmer den, tænkte jeg. Ja, jeg varmer
dig. Hvad tænker du på? Du så på mig. Ikke noget. Sagde jeg. Og løj. ”

Livs første historie fremføres til festivalafslutningen af skuespiller Charlotte E.
Munksgaard. Bagefter fortæller Tomas Lagermand Lundme om sit arbejde med teksterne i en
samtale med Michael Svennevig.
Uddrag fra Livs første historie:
”Kender I det, at komme hjem til et tungt, stort, træt og mørkt hus? Jeg går ofte hele vejen udenom. Jeg lader
som om, jeg ikke kender huset. Men det står der. Og det bliver stående. Hus, flyt dig. Det kan det jo ikke.
Huset. Og skal jeg flytte mig? Nej, hvem kom først? Ja, det gjorde huset nok, men det er kamp, ikke? Huset
eller mig. Og hvem bor der? I tænker nok, det er mig. Ja, det tænker I nok. Og ja, I har ret. Det er mig. Det er
mit hus. Og det er mit værelse, der er så hamrende iskoldt, når jeg sidder der, lige her på stolen. I mit eget
værelse. I mit eget iskolde værelse. Det hjælper ikke du rører mig. Jeg fryser alligevel. Hvis man først er
begyndt at fryse, holder det aldrig op. Aldrig. Her er jeg. Midt i mit hus. Midt i mit helt eget hus. ”
Illustration: Tomas Lagermand Lundme, ”Barnet spiste alle de voksne” (Tusch, gouache og blyant på papir, 2014).
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Foto : Lis kasper Bang

Forfattersamtale med Hanne Marie Svendsen.
Tidsløsheden truer og fortryller - eller måske er det evigheden? Forfatter Hanne Marie Svendsen
har et særligt forhold til tiden. Tiden bugter sig afsted igennem hendes bøger for pludselig at tage
os med sig. Men hvorfor tager det så lang tid at skrive en roman? Hvad er det med tiden? Hvor
kommer den fra, hvor skal den hen og hvad gør den ved os – og de historier som vi vrister ud af
dens greb? Og hvad med de forsvundne ord – hvordan dukker de op igen? Hanne Marie Svendsen
er i samtale med Michael Svennevig i et forsøg på at indkredse hvor historierne kommer fra og hvad
de gør ved os. Samtalen bliver krydret med oplæsning fra Hanne Marie Svendsens bøger.

fra Gammelfestivalen II

Geografic liveline - Johannesburg/København
med billedkunstner Doris Bloom (Sydafrika) og
danser Shohreh Shahrzad (Iran).

Shohreh Shahrzad, Messiaskirken. Foto: Bent Dahl Jensen

Doris Bloom, Decembristerne

Åbningskoncert med Markussen & Raabo forstærket med The Straight Allies.
Ole Møller Markussen har skrevet teksterne og sammen med Henrik Raabo komponeret
musikken, som sidstnævnte har arrangeret. De har et mangeårigt musikalsk makkerskab bag sig, og
det mærkes. Cd´ens arrangementer er umådelig smukke. Sangene har flere steder et lokkende vemod,
men fremføres med overskud og smittende glæde. Trioens tredje ben er Pia Trøjgaard Fredfeldt på
kor og percussion. Musikken er flot på cd´en, men endnu bedre live. Flere af numrene er regulære
dancehits. Igen denne flyvende fornemmelse, der giver én lyst til at svinge sig op på melodien og svæve
afsted, for at blive samlet op af det inciterende titelnummer, som det er svært at gardere sig imod.
Melodi og tekst lejrer sig i kroppen. Favoritten, ”The Sky” er både flyvende og svævende.
Kombinationen af tekst og musik giver lyst til at bade i lydhavet, sådan som det er gennemtrængt af
en forjættende dovenhed. Ikke mindst når der lokkes med ordene: ”…let me in…”. Hør numre fra den
første cd ”In Time” og fra en kommende cd. Det er musik, der kan danses til, musik der kan lyttes
til - skabt med hjerte og sjæl.

Besætning:
Henrik Raabo: Guitar, Kor
Ole Møller Markussen: Vokal
Pia Trøjgaard Fredfeldt: Kor & Percussion
Nana Schwartzlose: Bas
Holger Hye-Knudsen: Keyboards
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Festival-bogudgivelser
Henning Carlsens MEMORIA
Udkommer og lanceres til festivalåbningen, hvor Henning Carlsens ”Erindring om mine
bedrøvelige ludere” (2011) er festivalens åbningsfilm. Filmen og de to bogudgivelser
introduceres af Jens Lohmann og Maria Grønlykke.
Henning Carlsen fortæller:
”I 2005 fik jeg rodet mig ind i bestræbelser på at filmatisere ERINDRING OM MINE
BEDRØVELIGE LUDERE, en roman af den colombianske forfatter og nobelpristager Gabriel
García Márquez, der var udkommet året før. Jeg havde ikke gjort mig nogen forestilling om,
hvor kompliceret og uoverskuelig denne opgave ville blive. I løbet af seks år sank jeg dybere og
dybere ned i et tæppe af dynd. Eller måske var det kviksand…”
Kviksand eller ej. Filminstruktøren Henning Carlsen beretter så veloplagt om det meget
strabadserende forløb med at få filmen realiseret, at det er ren lystlæsning at følge med til
Spanien for at opnå filmrettighederne og de mange års tovtrækkeri og venten før det endelig
lykkedes at komme i gang med optagelserne i Mexico. Resultatet blev den smukkeste
svanesang, der sagtens tåler sammenligning med andre af filminstruktørens store film såsom
Hamsun-filmatiseringerne SULT og PAN.
Uddrag fra forordet:
“Man skal aldrig gå tilbage til en fuser!”
Det var det første han sagde da han hørte, at jeg ville gå i gang med denne bog. Lidt stødt bliver
man vel altid af at opleve sit projekt derangeret til en fuser. Men jeg tror ikke det var ment som
en speciel nedsættende kommentar. Han kendte baggrunden som var, at seks års stædighed
havde ført til en spillefilm, der de fleste steder er blevet distribueret under udvisning af den
yderste diskretion og kun er blevet set af – ja – næsten ingen mennesker. Det, og andet i
forbindelse med såvel filmens produktion som dens videre skæbne, har jeg følt, at jeg må
forsøge at forholde mig til. Så jeg svarede ham:
“Det, jeg er i gang med, er blot at erindre mig selv om, hvad jeg egentlig har brugt de seneste
seks-syv år til. Måske for at nå frem til en erkendelse af, at det trods alt har været ulejligheden
værd…”

Foto: Henning Carlsen

Vignet: Line Sales Carlsen

Uddrag fra bogens 5. kapitel:
”Det står ikke helt klart for mig, hvornår jeg første gang hørte om vores i sin tid kommende
mexicanske co-producenter. Jeg tror, det var i en telefonsamtale med Nina Crone, der ringede
til mig fra Los Angeles, hvor hun opholdt sig i anledning af det årlige American Film Market,
USA’s svar til Hjallerup Marked, blot er køerne skiftet ud med film. Nina fortalte med
begejstring i stemmen om en kvindelig distributør, Raquel Guajardo, som hun havde mødt.
Hun er bosiddende i Monterrey, Mexico (der findes også et Monterrey i Californien). Hun har
et mindre distributionsselskab. Og hun har ambitioner om også at være producent. Således
havde hun en rolle som executive producer på produktionen af en svensk-dansk-mexicansk coproduktion, DEN SORTE PIMPERNEL (2007). Det var bestemt ikke et uinteressant projekt, der
fortalte historien om en svensk ambassadør i Chile, der under Pinochets brutale
militærrevolution reddede livet for et stort antal politiske flygtninge. Hvad Raquel Guajardos
rolle som producent i denne sammenhæng egentlig var, ved jeg ikke. Men hun blev straks
interesseret i ERINDRING, da Nina præsenterede hende for manuskriptet, og hun stillede
omgående store summer i udsigt. Nina var thrilled, og jeg følte et sug i maven. Vi havde allerede
fået de to ”nej’er” fra Det Danske Filminstitut. Så dette kunne lyde som et halmstrå. Man bliver
jo nøjsom med tiden.”
Uddrag fra efterordet og den afsluttende rulletekst af Else Heidary-Carlsen:
Men fantastisk har det også været, så jeg fyldes med stor glæde, når jeg læser Hennings beretning
om forløbet vi sammen tilbagelagde. Henning var normalt ikke én der lod sig skræmme, men
han blev bange den gang, sådan som han beskriver det i mødet med den danske ambassadør i
Mexico, hvor usikkerheden fik overtaget. Det skete ellers sjældent. For Henning havde vilje til
at ville og havde både viljen og modet til at satse alt for at realisere sin drøm. Det lykkedes, trods
alt. Også selv om det tit så umuligt ud. Med ukuelig optimisme gik Henning til arbejdet, og det
lod sig gøre fordi filmholdet elskede ham for hans store evne til at behandle alle med samme
respekt og varme. Han havde evnen til at få det svære til at tage sig legende let ud. Det var han
en mester til og det stråler ud fra det, der skulle blive hans sidste film. En film, der hylder livet
og kærligheden, og som på mange måder kom til at binde hele hans store livsværk sammen
med både tyngde og lethed. Det var det hele værd.
Længe leve filmen!
Samtidig udgives endnu en Henning Carlsen-bog: ”Mine Meningers Dumdristighed”, der er
en samling artikler fra 1952-2014.
Henning Carlsen døde sidst på foråret 2014, men nåede inden da at færdiggøre de to bøger.
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Henning Carlsen: ”Mine meningers dumdristighed”
”Man kan jo lege med den tanke, at livet er et stort venteværelse. Vi venter alle, bevidste
derom eller uden at skænke det en tanke, på at en bleg herre med udstående kindben, tomme
øjenhuler og et gammeldags høstredskab over skulderen åbner døren og siger: "Den næste"!
Man trækker sig bagover i køen. Overlader ædelmodigt sin plads til dem, der står længere
bagude. Tjener lidt ventetid. Måske man kunne bruge ventetiden til et eller andet.”
Henning Carlsen
Selv brugte filminstruktøren Henning Carlsen tiden på at skrive artikler, kronikker,
anmeldelser og rejsebreve som han samlede og kommenterede før sin død i foråret 2014.
Igennem en årrække var han Informations faste anmelder af radio og tv, men mest anmeldte
han livet. Hans skarpe blik og syn på verden kombineret med hans evne til at formulere sig på
én gang formfuldendt og fandenivoldsk, gør hans tanker og ord læseværdigt langt ud over de
tid det er skrevet i. Måske har vi endnu mere brug for hans ord i dag.
Uddrag fra bogens prolog:
JEG ER HELT NORMAL
Jeg hedder Henning Carlsen og jeg er normal. Disse ord lagt mig i munden (eller pennen)
giver mig en prægtig anledning til at beskæftige mig med mig selv, uden at få stukket i næsen,
at jeg da også er så skide selvoptaget.
Jeg har arbejdet med film siden min pureste ungdom. Først 15 år med dokumentarfilm,
dernæst 15 år med både spille- og dokumentarfilm, og siden næsten kun spillefilm.
Jeg vil vove den påstand at normalitet kan gradbøjes. Slet ikke fordi jeg har noget imod at
være normal, men fordi jeg har været velsignet med et par skavanker, som ikke har været
uden betydning, omend mest af fysisk art.
Jeg er født med en alvorlig bygningsfejl på mit højre øje, som gør at det næsten er
uanvendeligt, i hvert fald til at se med. Det har den store fordel, at jeg ikke kan se 3-D film,
hvilket er noget nær en velsignelse.
Som barn var jeg både skeløjet, fregnet og let rødhåret, så der var alle komponenter til en
grundig mobning. Hvilket skulle vise sig at fungere som en glimrende hærdning til det
virkelige liv i den branche, jeg ret hurtigt havnede i, og som mere eller mindre er skabt til
mobning. Måske har mit dårlige øje af og til ført til en slags enøjet normalitet. Den megen
beskæftigelse med fiktion i spillefilmene kunne til tider lokke mig selv bort fra virkeligheden
og ind i en indbildt verden, som om alt var eventyr og drama og underholdning. Når så det i
glimt gik op for mig, at sådan hang det ikke sammen, så blev jeg sur. Jeg vil langt fra kalde det
deprimeret. Men jeg gjorde en interessant iagttagelse: I perioder, hvor jeg passede min norske
levertran, indtraf disse surhedsperioder ikke. Snød jeg for levertranen, blev jeg sur. Jeg
drøftede det med en psykopharmiker i familien. Han lagde hovedet tilbage og tænkte sig om,
og kom så med det: ”Der er en meget snæver lighed mellem molekylerne i levertran og i
lykkepillernes kemi!”
Og så pointen: Efter hvad jeg har erfaret er franske læger holdt op med at ordinere lykkepiller.
De ordinerer torskelevertran i stedet for. Tag det i et lille snapsglas samtidig med at du skyller
munden med en grønsagsjuice. Du smager ikke levertranen. Og den har ingen bivirkninger

Uddrag fra ”Møde med Miller”:
”Jeg har fået at vide, at det ikke kan nytte noget at ringe på forhånd. Metoden er at henvende
sig ved hans dør og tale med hans sekretær, meddele hende hvem man er og hvorfor man synes,
man er berettiget til at ulejlige den gamle forfatter. Så vil der blive telefoneret og givet besked
om - og i givet fald hvornår - man er velkommen. Så jeg kørte hen til adressen i Pacific Palisades
og gik op til hoveddøren for at ringe på. Men på døren sad en lap papir med en maskinskreven
tekst, som nær havde fået mig til at vende om og gå igen. I fri oversættelse efter hukommelsen
stod der omtrent sådan her: "En gammel mand, som har gjort sit livsværk, og som nu er træt,
skal man lade være i fred. Man skal ikke ulejlige ham med banale spørgsmål. Man skal blot gå
hans hus forbi, som om han allerede er død." Underskrevet med et kinesisk navn, som jeg
desværre har glemt.
Havde jeg andet end banale spørgsmål at stille Henry Miller? Måske ikke. Men jeg ringede
alligevel på. Jeg forklarede sekretæren der lukkede op, hvem jeg var, omtalte Millers og min
fælles interesse i Hamsun, men understregede, at jeg kun var interesseret i at træffe Miller, hvis
han, eller for den sags skyld hun (sekretæren), mente det kunne være til nogen fornøjelse for
ham. Jeg var ikke nået hjem, før der var ringet og lagt besked om, at jeg var velkommen den
næste dag om eftermiddagen klokken fire.
Næste dag var den 6. december. På slaget fire ringede jeg igen på Henry Millers dør og blev
lukket ind af sekretæren. Hun viste mig ind i spisestuen og forklarede mig, hvor jeg skulle sidde,
hvor Miller ville komme til at sidde, samt at jeg måtte tale meget højt, for det kneb med hørelsen.
Og så forlod hun mig.
Ind gennem køkkenet kom så lidt efter Henry Miller. I pyjamas og slåbrok og støttende sig til
en gå-stol. Det første indtryk allerede på lidt afstand: dette ansigt var jeg gennem hundredevis
af fotografier og flere dokumentarfilm så fortrolig med, at det var som at møde en gammel
bekendt. Han har vel aldrig været andet end mager, så hvad det angik lignede han også sig selv.
Jeg ved ikke, om han nogensinde har været høj, men nu virkede han lille. Og det er
banalt at nævne, at han virkelig så meget gammel ud - han har været meget syg og er dog nær
de 90. Men der strålede fra ham, allerede ved det første smil midt ude i køkkenet, en mildhed
og en venlighed og en overbevisende glæde ved synet af denne fremmede, der havde mast sig
på, så en umiskendelig klump meldte sig i min hals…”
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Festivalens åbningsfilm, 'Erindring om mine bedrøvelige ludere', handler om et
kærlighedsforhold mellem en 90-årig og en over 70 år yngre pige. Den tidligere journalist
El Sabio (Emilio Echevarría) har altid haft et kæmpe forbrug af prostituerede. Han har i sit
lange liv aldrig følt kærlighed - kun lyst. For at fejre sin fødselsdag på behørig vis beslutter
han, som så mange gange før, at besøge en prostitueret, men denne gang skal hun være
jomfru. Denne jomfru rammer noget i El Sabio, og for første gang oplever han et ægte
kærlighedsforhold, som bliver drivkraften i en ny kreativ udfoldelse, der gør ham vidt
berømt.
'Erindring om mine bedrøvelige ludere' er baseret på Gabriel Garcia Márquez' berømte
roman af samme navn og instrueret af Henning Carlsen, der i 1966 lavede den meget
anerkendte 'Sult'. Emilio Echevarría har tidligere haft roller i film som ”Love is a bitch”
(2000), '… Og din mor!' (2001) samt 'Die Another Day' (2002), og Ángela Molina i
Almodóvar-filmene 'Kødet skælver' (1997) og 'Brudte favntag' (2009). Geraldine Chaplin i
Almodovas ”Tal til hende” og David Leans ”Dr. Zivago” (1965).

2. dag
Betaniadag, onsdag den 3.2. kl. 16.00-21.00
Dorte Karrebæk, Lise Warburg, Adil Erdem (Tyrkiet), Charlotte Strandgaard
”Stemmer fra Betania” med Laust, Kirsten, Alaa (Egypten) og Birthe m/oplæsning af Rasmus
Pold, erindringsfilmen: ”Fyld mit hjerte - du gyldne sol” og fællessang

Illustration: Dorte Karrebæk
fra fablen ”Udvandringen” fra ”Ingenting her, ingenting der” (Forum, 2002)

Illustrator og forfatter Dorte Karrebæk skrev og illustrerede ”Ingenting her, ingenting der” i 2002
på Forlaget Forum. Med undertitlen: ”Moderne fabler for dem der gider”. Det er svært ikke at gide
og blive fascineret af bogen. Det er ikke til at sige, hvad det egentlig er. Den er ikke for børn, men
måske er den for barnet i den voksne. Tonen, tegningerne og fablerne rammer et blødt punkt
indeni.
Vi skal høre Dorte læse to af bogens fabler. Dels ”Faldet” om en død ven og dels ”Gaven” om en
mystisk tegning, der giver mod og lyst til at fortsætte. Nogle fabler er flere sider lange, mens andre
er ganske korte som denne med titlen ”Udvandringen”, der lyder sådan: ”Og så mødte jeg en
beduin, der var gået ud af ørkenen og i en forkert retning og var havnet i denne snavsede by, hvor
han var sin egen evigt vandrende kamel”.
Billeder og tekst arbejder sammen på smukkeste vis, og det er svært at forklare, hvorfor det virker
så stærkt og insisterende. I en samtale med Michael Svennevig fortæller Dorte om baggrunden for
fablerne. Måske skyldes det noget af det samme som også gælder hovedpersonen i fablen om
”Sangeren”, der begynder sådan: ”Der var engang en sanger. Han sang så smukt, at alle
mennesker i hele verden strømmede til for at høre ham. Selv om det var almindelige ord og
almindelige sætninger han sang, så fik de ved hans stemme en ganske anden mening end den
almindelige. Når folk gik hjem fra koncerterne, talte de om, hvad sangene egentlig handlede om.
De der i sindet var triste sagde, at sangene handlede om at være trist. De mennesker der var fyldt
af glæde, sagde at det var glæden han sang om, og de der altid havde sig selv og andre til bedste
sagde, at sangeren gjorde grin med alt og alle. Men selv om folk var uenige om sangenes indhold,
så kunne de altid blive enige om, at sangene ramte dem alle i hjertet…”
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Gobelinvæversken Lise Warburg har altid været videbegærlig. Hun er vokset op i en familie, hvor
man diskuterede sagerne og dyrkede det personlige standpunkt. Sin insisterende undren holder
hun i live på 83. år. Det er hendes natur at undre sig, at stille spørgsmål – og forvente at få svar. De
svar hun ikke får eller som sår tvivl hos hende, opsøger hun selv. Om det så gælder
nationalklenodier som ”Damen med enhjørningen” på Cluny Museet i Paris eller strik-teknikkens
spredning og udvikling. Nej, der er ikke tale om hobbybøger, men om faglitterære skrifter. Hun
lader sig ikke nøje med det første det bedste svar, men søger den forklaring, der bedst giver mening
baseret på teknik, historie og logik – men det kræver kampe, når der skal publiceres resultater, der
strider mod de vante forestillinger.
Fra Gammelfilmen (2014).

Forfatter Adil Erdem (Tyrkiet) fortæller:
Jeg blev født i 1964 i en lille kurdisk landsby cirka 100 km syd for hovedstaden Ankara. Fire år efter
tog min far til Danmark, hvor han fik arbejde som specialarbejder på en betonfabrik i Hedehusene.
Jeg kendte ham ikke ret meget. Han besøgte os hver sommer, men væk var han lige så hurtigt. Det
vil sige, at jeg er vokset op hos min mor og to større søskende. Både min far og mor var analfabeter,
men begge mine søskende havde sans for den gode litteratur. Min mor brød sig ikke om, at jeg altid
skrev digte og tvang hende til at høre på mine mange opdigtede historier. Ligesom mange andre
kurdiske mødre i landsbyen ville hun helst have en ingeniør eller en læge ud af mig. Da jeg startede
i femte klasse, fik jeg en ny klasselærer, som også var en slags forfatter. Han skrev korte noveller til
et litteraturtidsskrift og opdagede straks, at jeg i al hemmelighed skrev både noveller og digte. Han
tog hånd om mig og bad mig om at læse mange af de bøger, som han havde medbragt til landsbyen.
Derudover lærte han mig, hvad et digt og en novelle var.
Hør Adil fortælle om ”Min far Tefik. Gæstearbejder i Danmark” (CDR-Forlaget 2013), som han
indleder sådan:

Fra Gammelfestivalen II

Forfatter Charlotte Strandgaard udgav for et par år siden erindringsromanen ”Drømte mig
en drøm”(Sohn, 2012), der bestod af ”nedslag i et kvindeliv”. Ikke i et hvilket som helst
kvindeliv, men i forfatterens. Charlotte Strandgaard er en markant forfatter, der skærer ind
til benet. Det gjorde hun også i sit bidrag til Gammelbogen II med titlen: ”Alderdommen,
rollatoren og mig”(Epigraf, 2014). Titlen skulle tages for pålydende. For efter længere tids
sygdom var det der forfatteren var sammen med rollatoren. Men heldigvis var det
forbigående. Digtet havde også seksuelle antydninger. Det spor er fortsat i den nyeste
digtsamling, men inden da udgav hun bogen ”Hans” (Gladiator, 2014) om sin skizofrene
søns liv og død. Charlotte fejrer sit 50 års forfatterjubilæum med digtsamlingen
”Ingenmandsland” (Gladiator, 2015), hvor hun bl.a. skriver: ”Hvordan ser oldingens
visdom ud /Jeg prøver forgæves at se den for mig /Jeg prøver forgæves at tegne den /Jeg
prøver forgæves at filme den // Sandet i hænderne drysser fra mig / Sandet er ikke til at
holde fast /Sandet er oldingens visdoms enæggede tvilling.”
Men Charlotte Strandgaard reflekterer også over sin egen historie og egne bedrifter som
forfatter i frontlinjen. Og ikke uden triumf konstaterer hun, at ligesom hun var den første,
der skrev poesi om menstruationsblod og nedbrød tabuer der, sådan nedbryder hun nu
tabuer om kroppens nedbrydning og fordærv og blod i afføringen.
Oplev Charlotte Strandgaard læse op fra ”Ingenmandsland” på festivalen.
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Stemmer fra Betaniahjemmet
I Gammelbogen II (Epigraf, 2014) fortæller Kirsten, Laust og Birte om deres vej til Betaniahjemmet.
Mød også fysioterapeuten Alaa (Egypten). Skuespiller Rasmus Pold læser uddrag fra bogens
Gammelreportage, hvor de fortæller om deres liv. Om deres opvækst og det der siden fulgte. Om
deres drømme og visioner, og om før og nu.
Laust (forstander):
”Min far var jo landmand, og min mor var vokset op i et gartneri. Det er den anden side af mig, for
jeg ville også gerne være gartner. Nu er jeg gartner i min fritid, og det er jeg gået meget op i, men
det synes man ikke at jeg skulle være. Hvis de havde hørt på mig, var det gået helt anderledes, fordi
jeg ville lave tøj. Jeg har leget utrolig meget med påklædningsdukker.
Jeg er selv kendt for at være nysgerrig. Jeg ved noget om alle her. Det er en god evne at have. En
god sygeplejerske er en nysgerrig sygeplejerske. For hvis man ikke spørger, får man ikke noget at
vide.
Men jeg har jo altid vidst at jeg ville det her med de gamle.
Jeg maler også. Eller det gør jeg ikke mere, for det er ikke nok at gøre det i sin fritid, så bliver det til
husmorkunst – og det gider jeg ikke. Det er faktisk det sidste jeg har lavet. Det må jeg se om jeg får
tid til en dag. Det er måske noget jeg kaster mig over, når jeg bliver pensionist.”

Kirsten (administrator):
”Hvis du sidder på et plejehjem uden aktiviteter, tænker du ikke på det. Du bliver ikke motiveret til
at få tanken om at nu skal du leve livet helt ud. Nogle steder får man lov til at sidde og halvsove og
vente. Så er det dødens forgård. Men vi har oplevet at man kan få dem med, så deres hverdag får
livskvalitet. Det kan man hvis man laver de her forskellige ting. Vi der arbejder her, skal turde være
åbne nok. For hvis vi holder på os selv, kan vi heller ikke give noget til andre, og så kan de andre
ikke blive frie nok til at få de oplevelser. Derfor betyder det meget, hvilken grundholdning og
åbenhed man har og tør slippe løs.
I starten var det meget svært for mig at være her, fordi jeg mistede min mor så tidligt at det havde
givet mig et meget svært forhold til døden. Men det er gået hen og blevet en meget naturlig del af
livet for mig i dag.”

Birthe (beboer)
”Det er skægt at tænke på, eller skægt er det jo ikke, at alt det man har gået og samlet sammen en
dag bare skal på lossepladsen. (ler) Det er godt at sortere i det, mens man kan. Så kan man selv
bestemme.
Mit største ønske er at kunne gå en tur over i Kvickly. Ja tænk, det er mit største ønske. Det er da et
beskedent ønske… Det er det første store skridt at gå derover og sidde og få en lille én. Der kan man
få alt. Lidt koldt og lidt varmt og så sidder man og kigger på folk. Så sætter jeg mig udenfor.”

”Fyld mit hjerte - du gyldne sol” (Fritz Hartz, 2002)
Ella Degn er dement. Filmen dokumenterer Ella Degns rejse fra Betaniahjemmet og tilbage
til barndomshjemmet i Jenle ved Viborg, til kirken, hvor hun blev gift for mange år siden
og til museet på Jeppe Aakjærs gård, som hun også har minder fra. I filmen siger hun:
»Det er mærkeligt at være her. Det er jeg meget glad for«. I museet sidder Ella Degn i
meget lang tid og lytter koncentreret til kustoden. Normalt kan hun ikke koncentrere sig
så længe. En uge efter turen, er hun igen i stand til selv at løfte sin kaffekop og drikke af
den. En evne hun ellers havde mistet. Da Ella Degn først kom på Betaniahjemmet var hun
indesluttet og aggressiv. Nu er hun rolig, glad og fungerer meget bedre socialt. Filmen
viser at det nytter. At der stadig er håb. At erindringen kan genaktiveres i mødet med
fortiden, og at det samtidig giver en markant forbedring såvel fysisk som psykisk.
Varighed: 21 min. (Kilde: Kristeligt Dagblad, 5.2.2002)
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3. dag
Torsdag d. 4.2. kl. 16.00-21.00:
Abdi Hedayat (Iran), Malene Fenger-Grøndahl, Baggårdmusikanterne, Karin Bang Heinemeier,
Saida Benakrich (Marokko). Stig Hartkopf: ”Cuba på cykel”.

Konservator Abdi Hedayat (Iran) fortæller om knogler og frihed.

Foto: Claus Fisker, DR.

Hver gang, der driver hvaler i land, så står denne her mørklødede
fyr i TV-avisen og parterer dyrene i den bedste sendetid, for at
kunne få skelettet og knoglerne velbevaret tilbage til Zoologisk
Museum. Konservator Abdi Hedayat er opvokset i Iran. Han
undrede sig dengang over de manglende sider i skolebøgerne. Det
var det de ikke måtte vide – og slet ikke læse om. Men sådan var
det bare. Hør ham fortælle i en samtale med Michael Svennevig om
det de ikke måtte vide noget om. Om knogler og skeletrester. Om
lysten til at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen – og om
at komme fra Iran til Danmark.

Journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl er torsdagens festival-medvært. Malene har en
særlig evne til at få mennesker til at åbne sig og fortælle deres historier. Det bruger hun dels i sit
arbejde som freelancemedarbejder på P1´s ”Religionsrapport”, og dels i forbindelse med
researchen til den lange række fag- og portrætbøger om mennesker og holdninger, som hun har
skrevet. Malene giver mæle til mennesker, der ellers ikke ville komme til orde. Hun opsøger især
mennesker, hvis liv fortæller anderledes historier om det at være menneske, end vi normalt hører.
Malene medvirker i en samtale med Michael Svennevig om at formidle andres historier og
samtidig lade dem bevare retten til selv at bestemme over dem og forme dem.

Foto: Søren Kjeldgaard

Bagefter byder hun velkommen til Sonni Blom Christensen & Jacob Hogrebe fra
Baggårdsmusikanterne. Malene er dykket ned i Sonnis historie og har skrevet om et liv på andre
præmisser end dem, de fleste kender til – om at være tredje generation baggårdsmusiker og bærer
af en tradition, som de fleste har glemt eksisterer. Jacob Hogrebe er også en væsentlig del af den
historie, som Sonnis musikalske mentor og ’reservefar’.
Sonni & Jacob giver et par numre om at være landevejens farende svende. Om frihed og afsavn.
Om ensomhed og fællesskab. Og de lader kaffekanden gå rundt, så de forhåbentlig også får råd til
turen tilbage til Jylland, hvor de holder til, når de ikke er på tur med guitar, savblad, skeer og
harmonika.
Malenes hjertebarn er romaerne, og det har fået hende til at skrive en monolog ”Syng altid for dine
børn når de skal sove” - en monolog om moderkærlighed og illegale roma-migranter, der
fremføres af skuespiller Karin Bang Heinemeier: ”Landsbyen er som en drøm, der aldrig slutter.
Jeg prøver at holde fast i den, men det er, som om jeg hele tiden vågner og opdager, at den er væk.
… I landsbyen kendte alle hinanden. Vi sloges. Legede fanger. Husene var kontinenter. Stierne
oceaner. Vi sejlede fra kontinent til kontinent gennem hele verden. Men når far tog mig med til
byen… var det som at rejse til en fremmed planet. … og skolen var en kold stjerne langt væk.”
(uddrag fra monologen).
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Forfatteren Saida Benakrich er bagefter i samtale med Malene Fenger-Grøndahl.
Saida Benakrichs roman ”Rejsen” er en selvbiografisk fortælling om en rejse, der har ført den
marokkanskfødte kvinde langt i både geografisk, mental og kulturel forstand. Undervejs har hun
oplevet tab og store omvæltninger. Men som man kan læse i ”Rejsen”, har hun formået at danne sig
en identitet, der rummer både barndommens minder og erfaringer, ungdomslivets udfordringer og
voksenlivets kampe og landvindinger. Hun har fået sig selv og sin historie på plads – både indeni
og på romanens næsten 400 sider.
Skuespiller Karin Bang Heinemeier læser fra romanen.

FESTIVALBIO: STIG HARTKOPF: ”Cuba på cykel” (1995, 64 min.)
1100 km gennem sukkerrør og tobaksmarker.

”Jeg er en tidligere tritosse, udøver af triathlon, bedre kendt for at råbe op end at vinde konkurrencer. Men
hva pokker, det eneste der betyder noget, er at jeg blev ironman et par gange. Svømmede 3,8 km, cyklede 180
km og løb 42 km, indenfor en og samme konkurrence. Bevidstheden om den bedrift giver muskler og tiltro til,
at stort set alt kan lade sig gøre. Men det behøver jo ikke altsammen gå op i pulsure og stressende
træningsprogrammer, så jeg fik en god ide..., - Hvorfor ikke prøve at cykle en tur gennem Cuba?

Stig har rejst over næsten hele verden – på cykel.

Lavede lidt research, og fik det indtryk hjemmefra, at det nok kunne byde på vanskeligheder, men at det var
muligt. Snart stod jeg så i Havana lufthavn, klar til at skrue tiden 20 - 30 år tilbage. Vejen ind til Havana var
fyldt med huller og jernbanespor, politi og militær, jeps og ladaer. Det tegnede rigtig godt det hele. 5 dage
senere var jeg klar til at drøne derudad. På gaden i Havana havde en flink ældre mand solgt mig sin gamle
kinesiske "Forever Bicycle" for 35 US $. Med støttefod, et gear og flotte kinesiske tegn på. Tung som en flodhest,
men robust at se på.
Cuba er i alvorlig materiel krise, så heldigvis havde en cykelforretning hjemmefra udstyret mig med noget
uundværligt cykelgrej. Ting som lappegrejer, pumpe, kædelås, cykelkurv, værktøj og selv en vandflaske, er
ikke til at opdrive, - og her er der brug for det.
Da jeg bl.a. var taget på denne tur for at lave en eventyrfilm med mit videokamera, startede jeg ud med et
meget ordinært kort over øen. Det hele skulle ikke være for arrangeret. Vidste blot, at jeg skulle ende i Santiago
de Cuba 3-4 uger senere. Havde været forbi det danske konsulat, hvor jeg blev advaret om at rulle alene
derudad. Kriminaliteten og volden er støt stigende bl.a. fordi mange af de relativt få butikker man finder her,
sælger deres varer for dollars. Så den menige cubaner erhverver sig bl.a. de livsnødvendige dollars ved
kriminalitet, et stort og velorganiseret sort marked, prostitution, smuglerrestauranter, cigarsalg til turister og
"rulning" af turister. Ikke noget ufarligt land at rejse rundt i. Slet ikke med kamera og rødt hår - så beder man
ligefrem om balladen. Nå, jeg regnede med, at lidt sund fornuft og en smule forsigtighed nok skulle få mig
igennem. Rygsækken har jeg bundet fast på bagagebæreren, kamera, vandflaske og nogle bananer i
cykelkurven, og mellem benene denne herlige, robuste "forever" cykel. Lidt vel tung at træde, men sejt skal
det være.
Folk stiller sig op og glor. Rejsende er der ikke mange af på Cuba, slet ikke på cykel. På hele turen traf jeg ikke
en eneste udlænding, ikke en eneste rejsende. Det gør det hele lidt mere eventyrligt. Heldigvis taler jeg spansk,
så det er forholdsvis let at skaffe sig nattely.
Jeg spekulerer meget over livet her contra Danmark. Du lærer bl.a. på en tur som denne at sætte pris på ting,
man i Danmark ikke skænker en tanke. Samtidig er der en umiddelbar glæde ved livet og folk imellem, som
også er sværere og sværere at få øje på i Danmark. Lidt pudsigt, og svært at forstå for cubanerne, når vi har
sådan en materiel overflod. Vi får jo alt serveret på et sølvfad. Vores problem er nok, at vi aldrig har måttet
kæmpe for noget som helst. Ved nærmere eftertanke er det måske derfor nogen af os dyrker triathlon. Vi
mangler udfordringen og den seje sved i vores "tri"-vielle, civiliserede hverdag.”
Instruktøren Stig Hartkopf indleder filmen og beretter om dens tilblivelse. Selv siger han at det er ”verdens
bedste, mest inspirerende og helt sikkert mest provokerende foredrag.”
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4. dag
Fredag d. 5.2. kl. 16.00-22.00:
Pauli Ryberg, Rose Marie Tillisch, larveshow,
Jytte Rex: ”Den Erindrende”, ”Sprænglegeme” og ”Floden”

Hvad er prisen for at sælge sin sjæl?
“Man kalder mig… for djævelens teaterchef, men hvad man ikke ser, er, at jeg har spillet djævelen så ofte, så meget, at jeg altid er et
skridt foran djævelen, altid, altid et skridt foran." (uddrag fra monologen ”Sympati for djævelen” af Lucas Svensson)

Vi møder Gustaf Gründgens (1899-1963), den store tyske Mephisto-fortolker, 30 år senere i
Manilla. Nytårsaften. Hans sidste nytårsaften. Han var teaterchef og skuespiller. Opportunist,
medløber, og en karismatisk kunstner, der forstod at belægge sine ord på rette måde. Et menneske
der så stort på de mennesker han nedlagde på sin vej mod karrierens tinder. Han siger at han ikke
var nazist. Han siger så meget, men han var med fremme i front da Det 3. Rige ville opbygge en
helt ny kunst. Han er den store succes – og bliver ved med at være det, men tiden knækker ham.
Det er mødet med eftertiden, med ungdomsoprøret, som er rammen om monologen ”Sympati for
djævelen” skrevet af Lucas Svensson, der undersøger hvad det kostede på det menneskelige plan.
Hovedrollen bliver gribende og gysende spillet af Pauli Ryberg instrueret af Kamilla Bach
Mortensen med repremiere på Teater Får 302 april 2016. Pauli Ryberg fortæller i en samtale med
Michael Svennevig om forestillingen og historien bag. Om masker og teater.
Foto: Thomas Cato

Forfatter, skuespiller og præst Rose Marie Tillisch er medvært om fredagen, hvor hun fortæller
om Maria Sibylla Merian (1647-1717), der var kunstner og videnskabskvinde og som rejste til
Suriname (Hollandsk Guiana) for at opliste planter og insekter. Beretningen om hendes liv er en
kraftfuld beretning om mod og vilje. Med afsæt i Kvindegalleriet i 70´erne arbejdede Rose Marie
sig tilbage igennem verdenskunsten, og optrådte rundt i landet med sin ordløse performance, om
hvordan larven bliver til sommerfugl. Viklet ind i bandager var hun formummet som larven, der
forsøger at opdage verden omkring sig. Det får vi også mulighed for at opleve under festivalen
(dog uden bandager!).
Bagefter byder Rose Marie velkommen til sin gæst: filminstruktør Jytte Rex.
De er knyttet sammen af de to film, ”Sprænglegeme” og ”Den erindrende”, hvori Rose Marie
agerede. Men hvad er det for en tidløshed, der går gennem deres bøger og film, hvor drøm og
virkelig blandes. Hvad er det som de forsøger at række ud efter og hvad er det som de forsøger at
opnå i deres virke - som skuespiller, forfatter, præst, billedkunstner og filminstruktør?
Foto: Jytte Rex. Fra “Den Erindrende”(1985)
af Jytte Rex med Rose Marie Tillisch

Jytte Rex er billedkunstner og filmskaber. Ofte glider funktionerne sammen i hendes film. På
festivalen kan man opleve Jytte Rex i hele to konstellationer. Dels med 3 af hendes poetiske
billeddigte på film, og dels med 2 af hendes mange fine portrætfilm. Jytte Rex introducerer alle
film.
Fredag den 5.2. kl. 19-22: 3 Filmiske digte af Jytte Rex:
”Den Erindrende” (40 min, 1985). Belønnet med filmkritikernes Bodil for årets bedste kortfilm.
”Sprænglegeme” (13 min, 1986) og ”Floden”( 25 min, 2002).

Filmstill: Rosemaria Rex (fra ”Floden” af Jytte Rex, 2002)

Tirsdag den 9.2. kl. 19-22: 2 Portrætfilm af Jytte Rex:
”Palle Nielsen – Mig skal intet fattes” (55 min, 2002). Palle Nielsen (1920-2000), den største danske
grafiker nogen sinde. Hædret med en Robert og med Odense Film Festivals pris som bedste
portrætfilm 2002. ”Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Musikken er et monster” (68 min, 2007). Pelle
Gudmundsen-Holmgreen (født 1932) er en af Danmarks store, moderne komponister.
To fascinerende filmportrætter, der er umulige at skille ad, derfor vises de sammen.
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5. dag
Lørdag d. 6.2. kl. 16.00-21.30:
Sue Hansen-Styles (England), Anne Hjælmsø, David Blazek (Tjekkiet) m/oplæsning af Rasmus Pold,
Pernille Overø, Sidney Lexy Plaut m/”Dark Samurai”

Hvem skulle tro at døden kunne være så morsom?
Hør et uddrag fra prologen til Margaret Edsons ”WIT”, hvor vi møder den kræftramte
professor, der ikke kan undslippe sin udfordrer, døden, men til gengæld leverer et
kraftfuldt og yderst kvalificeret modspil indtil det sidste. Sue Hansen-Styles spillede den
altdominerende hovedrolle i Why Not Theatre Company´s meget roste forestilling på
Bådteatret. Igen i forestillingen ”A Tender Thing”, samme sted året efter, der var en
aldrende version af Romeo & Julie, måtte hun lade livet. Men Hvad er det som vi i mødet
med døden har mulighed for at se – og er det virkelig nødvendigt at dø i hver forestilling?
Skuespilleren Sue Hansen-Styles giver et bud på en forklaring og fortæller om at spille
teater på engelsk – i Danmark.

Foto: Hilal Lamaa (Copenhagen Productions)
fra filmen “Nu er jeg menneske igen”

Forfatter Anne Hjælmsø læser op og fortæller om sin novellesamling: "Det værste til sidst"
(Byens Forlag, 2015). Anne er en ivrig deltager i debatten om ældres vilkår. Dette er Annes
3. udgivelse.
Rosa gemmer på en æske fuld af stjålne piller. Storcharmøren Einars tricks preller af på de
smukke kvinder – eller gør de? Et ægtepar forsøger at forberede sig på det, ingen af dem
kan lide at sige højt: at en af dem snart bliver nødt til at fortsætte alene. Hvordan føles det,
når kroppen er slidt op, demensen presser på, men sanser og drifter stadig er intakte? Og
hvad stiller man op som pårørende til et menneske, der mistrives på plejehjemmet, men
ikke har kræfter til at tage kampen op mod personalet?

Foto: Rune Hjælmsø Nielsen

Det værste til sidst er noveller fra livets sidste fase. Umenneskelige fortællinger med
menneskene i fokus. Et stille råb om hjælp, inden tiden rinder ud.

David Blazek (fysioterapeut og pensioneret isdanser)
i samtale med Michael Svennevig,
med oplæsning af Rasmus Pold

”Da jeg var 12 år, begyndte jeg at danse isdans og begyndte at danse med en pige. Efter revolutionen
i 1989 i det daværende Tjekkoslovakiet, hvor alle grænserne åbnede sig i Østeuropa, og hvor man
havde mulighed for at rejse ud, besluttede min dansepartner at hun ville rejse til England. Så stod
jeg der alene og havde ikke tænkt mig at slutte med skøjteløb. Der var på det tidspunkt en tjekkisk
skøjtetræner der var landsholdstræner i Danmark, og han mødte min træner i Tjekkiet, der fortalte
at jeg manglede en partner, og så var der en pige i Danmark, der godt kunne tænke sig at lave isdans,
men manglede en partner i Danmark – og så fik vi kontakt.
Jeg anede intet om Danmark. Vidste bare at jeg skulle nordpå, og at der ville være koldt, og sikkert
isbjørne. Et land fyldt med is og kulde, eskimoer og igloer. … Men alting var så anderledes. Jeg så
folk på gaden med hår i forskellige farver og mærkelig påklædning. Dengang gik piger ofte i
træningsbukser. Både til fest og skole. Det var helt utænkeligt for os… Jeg kom hertil i juni. Det var
en fantastisk sommer, og vi var ved stranden. Det var første gang jeg så havet.”
Uddrag fra Gammelbogens Gammelreportage af Michael Svennevig (Epigraf, 2014).
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Fra forestillingen ”Dæmon i skjul; kvinde på spring”. Foto: Iben West.

Danseren Pernille Overø fortæller: ”Dansen kommer af den måde man lever på. Det hjalp
at leve med inderne og lære at lave mad med kvinderne og hente vand fra brønden sammen
med dem. Det var ikke kun de timer om dagen, hvor jeg dansede. Ved at bo med familien
og leve med i deres liv, hørte jeg de historier som de dansede i dansen. De siger at de ikke
kan danse guderne. Det kan man ikke som menneske, men man kan danse skyggen af dem.
Man kan også forsøge at nærme sig det guddommelige ved at danse det. At danse sig frem
til det. Gennem dansen fortæller man historier om guderne, og man bruger det som et
tilbedelsessprog. Det har præget alt det som jeg har lavet siden.”
Uddrag fra Michael Svennevigs samtale med Pernille Overø fra
”Drømme og visioner, portrætsamtaler om at ville og kunne” (Epigraf, 2011)

Foto: Sidney Lexy Plaut (fra “Dark Samurai” af Sidney Lexy Plaut med David Sakurai)

Dark Samurai (DK, 2014, 73 min) ligner ikke noget andet. Det er en mærkelig, underlig film,
men også meget fascinerende film. Billederne er af næsten hypnotisk karakter. At det
samtidig er instruktørens debutfilm gør det endnu mere utroligt. Filmen blev første gang
præsenteret ved CPH DOX 2014 ved en lille intim visning i Biografen Gloria, hvor
instruktøren indledte med at fortælle, at selv om det måske ikke umiddelbart så ud som om
der var sammenhæng i filmen, var der det alligevel.
Filmen udforsker de meget menneskelige og smertefulde processer, samuraien Miyamotos
ødelagte sind gennemgår. Han er en mand, så nedbrudt og ødelagt, at alt han har tilbage af
sig selv er et svagt minde om en lidenskabelig kærlighed. Hans, i følge samuraiens kodeks
strengt forbudte, kærlighed til en kvinde, er det eneste, der nogensinde har fået ham til at
føle sig som mand og menneske. En historie om stor og forbudt kærlighed med kun ganske
lidt dialog og en barsk drømmende filmisk stil. Filmen minder mere om et visuelt digt end
om en traditionel film med et almindeligt fortællende forløb. Publikum kan forvente sig en
rejse til de dybeste og mørkeste steder i en fortabt mands sind. Filmen kræver et åbent sind
og er en stor udfordring med sin markant anderledes måde at fortælle på.
Instruktøren Sidney Lexy Plaut introducerer filmen og fortæller om arbejdet med filmen og om
arbejdet med den danskfødte skuespiller David Sakurai i den bærende hovedrolle. En rolle der
kræver en næsten ekvilibristisk kropsbeherskelse.
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6. dag
Søndag d. 7.2., kl. 16.00-17.30: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, Farum:
Stine Bitsch-Larsen i samtale med Michael Svenevig med oplæsning af Helene Egelund og musik af Sam
Takyi (guitar, Ghana) og Alfred Tamakloe (percussion, Ghana).

Stine Bitsch-Larsen

SVANEVINGER
Erindringsglimt og tanker fra et langt liv
lanceres til åbningen af Festival om fortællinger & livshistorier den 2. februar 2016 på
Betaniahjemmet på Frederiksberg, hvor Stine sammen med sangeren/komponisten Thulla
fremfører en musikalsk suite baseret på tekster fra bogen. Bogen præsenteres ved endnu et
festivalarrangement i Stavnsholtkirken i Farum, søndag den 7. februar, hvor Stine fortæller i
en samtale med bogens redaktør Michael Svennevig. Derudover medvirker de ghanesiske
musikere Alfred Tamakloe (percussion) og Sam Takyi (guitar) samt skuespiller Helene Egelund,
der læser op fra bogen.

Foto: Embla Egelund Simonsen

Fotos: Karen Gorden

Stine Bitsch-Larsen (født 1918) debuterede som forfatter i 1983. Inden da havde hun været
skoleleder, keramiker, organist og grafiker. I bogen fortæller hun om det fjerne Afrika og den
nære Besættelse. Om sin opvækst som præstedatter ude på landet, om selv at blive holdt
udenfor, men at insistere på at der altid findes andre veje.
Stine fortæller om sine svanevinger, der ikke altid kunne bære hende, men som alligevel endte
med at bringe hende igennem den store livsfortælling - som denne bog rummer - om hende
selv, opvæksten og familien.
”Svanevinger” består både af Stines egen beretning, en omfattende fotodel og en sideløbende
portrætsamtale, der dokumenterer, hvordan det er at trænge stadigt dybere og længere ned i
historien.
-----------Uddrag fra ”Svanevinger”:
BEGYNDELSEN PÅ EN BESÆTTELSE, 1940
Jeg vågnede tidligt. Det var vel braget der vækkede mig. Jeg kiggede ud ad vinduet, det var
tåget og gråt, men nu så jeg omridset af en flyvemaskine. Ikke kun én, men flere der fløj i
formation. De dukkede ud af ingenting, og fløj lavt over det flade landskab. Pludselig lettede
tågen en smule så jeg kunne se vingen af en nedstyrtet flyvemaskine, der stak op over naboens
mark. Og så folk i uniform, der gik rundt og samlede ting og sager op.
Jeg klædte mig på og gik nedenunder i køkkenet, hvor præsten sad og flåede rødspætter, som
han havde fanget før det blev helt lyst. Sådan som han gjorde hver morgen.
”Hvad er det med de flyvemaskiner?” spurgte jeg.
”Jeg har lige fundet ud af, at vort land er blevet besat af Tyskland – ja, det har Larsen jo sagt i
flere år. Der ville komme en krig mere!”
NATTENS DRONNING, 1926.
De sidste otte måneder af fars studietid boede vi på Nørre Voldgade med toilet i gården. Endelig
var der plads til os alle, og mine to brødre kunne forenes med familien. Alt i huset var skævt og
nedslidt, men vi var lykkelige. En nat blev jeg vækket og vågnede op i et kulsort mørke. Jeg
skulle med i Botanisk Have. Som nærmeste nabo skulle vi alle fem med til væksthuset. Aviserne
havde fortalt om en enestående begivenhed, en sjælden kaktus, der kun blomstrede om natten,
fordi den blev bestøvet ved hjælp af flagermus. Botanisk Have havde derfor åbent og inviterede
publikum til et sjældent syn af ”Nattens Dronning”, der kun åbnede sine blomsterkalke en gang
i døgnet. Der var kø af besøgende og koldt og blæsende udenfor, men da vi kom ind i det
fugtigvarme rum, svagt oplyst af lamper, var duften næsten overvældende. Efterhånden som
vi kom frem i det store rum, kunne vi se de store kronblade åbne sig en efter en med et lille
smæld. Det var eventyrligt at se ned i den hvide kalk med støvtråde, der rakte frem mod os. Det
var en kaktus med lange stængler, der bugtede sig som slanger med hundredvis af blomster,
der åbnede sig i hurtig rækkefølge og omsluttede os med stærk vaniljeduft. Jeg blev lidt ør i
hovedet, men det var et eventyr at se blomsterne åbne og bevæge sig som om de var levende,
og sjovt at blive vækket om natten.
ELEFANTJAGT
Endelig kom dagen hvor vi skulle på elefantjagt, som Simon havde set frem til længe. Simon og
Immanuel havde flere gange været på jagt sammen og skudt antiloper og andre dyr, der kunne
spises, og på den måde bidraget til husholdningen. Hvad vi skulle spise, måtte skaffes, skydes,
fanges eller avles, der var ingen butikker i nærheden. Den nærmeste lå 200 km væk.
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7. dag
Mandag d. 8.2. kl. 16.00-21.00:
Korleder Louise Adrian & Exit Hans (Fangekoret), stemme coach og skuespiller Lisbeth Holdt Jørgensen
& instruktør og kostumier Lars Andersen: Monsieur Andersens Turné Teater opfører ”Franz Pander” af
Herman Bang

Korleder Louise Adrian og Exit Hans fra Fangekoret synger og spiller om at overvinde de
begrænsninger som livet byder os. For mange indsatte er Fangekoret en måde at komme videre
på. Der er 150 kirker på venteliste til Fangekorets eftertragtede koncerter. Exit Hans har skrevet
musikken til "Little help", som Louise har komponeret musikken til. Om livet i skyggen, og
hvordan man bryder ud og får en ny chance. Og om hvor vigtigt det er ”with a little help”
for at det skal kunne lykkes. I teksten står der:
They call it "Zero tolerance "
- and "Tough on Crime"
But where the hell were help to find
- when there still was time.
"Little help”, fra cd´en ”Fangenumre” (2008).

Mandagens medvært er Lisbeth Holdt Jørgensen (fra Voice Incoperated), skuespiller og
mangeårig stemme coach på Det Kongelige Teater.
Det gælder om ikke at tale til folk, men med folk. Som taler er du egentlig ikke vigtig, og publikum
heller ikke, men det imellem de to er det vigtigste. Det handler om interaktion i stedet for aktion.
Lisbeth fortæller i en samtale med Michael Svennevig om hvordan man tager hånd om sproget og
sikrer, at det stadig kan høres på bageste række.
Vi får en fuldorkestreret prøve på det, når Lisbeth forvandler sig til Franz Pander i forestillingen af
samme navn, baseret på en novelle af Herman Bang, iscenesat af Lars Andersen, der inden
forestillingen i en samtale med Lisbeth fortæller om arbejdet med forestillingen.

Lisbeth Holdt Jørgensen (som ”Franz Pander”) og Lars Andersen

Lars Andersen er kostumeskrædder og iscenesætter og har bl.a. leveret kostumer til Det Kongelige
Teater. Han har tidligere kreeret ”Irene Holm” (filmatiseret 2002) og ”Sarah Bernard” med Anne
Marie Helger. Men hvordan forvandler man en højlitterær tekst til spilleligt teater – og hvad er det
der gør Herman Bang til en så eminent skildrer af relationerne mellem mennesker?
Monsieur Andersens Turneteater præsenterer FRANZ PANDER:

"Muligvis var Franz en Bastard. Han var en kælen Dreng og kilden, som man siger, Elskovsbørn er. Og han
havde Fornemmelser som ingen af de andre drenge i Kleine Dammstrasse. Drengene kaldte ham for
”Jomfruen”. Navnet blev råbt en Dag, da Friskolen badede i Elben, af klassens vittige Hoved: saa blankhvid
og skær var Franz´ Krop – og siden beholdt han navnet. Det passede godt. Franz legede aldrig, bandede aldrig
og røg ikke. Pokker vide egentlig, hvad han tog sig til. I Kleine Dammstrasse i Gadedørene, hvor de andre
spillede Klink og vendte Mølle og skændtes og kom op at slaas, var han aldrig. Hjemme på Kvisten ikke
heller."
Uddrag fra ”Franz Pander” af Herman Bang, fra novellesamlingen ”Ekcentriske Noveller”(1885).
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8. dag
Tirsdag d. 9.2. kl. 16.00-22.00:
Betina Birkjær, Henrik Juul Jensen & Radmila Rajić (Bosnien-Hercegovina), Birgitte Prins,
Irene Pedersen m/oplæsning af Poul Parsberg, Jytte Rex præsenterer portrætfilmene:
”Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Musikken er et monster” og ”Palle Nielsen: Mig skal intet fattes”

Forfatter/performer/installationskunstner Betina Birkjær:
”I byen bor en berømt komponist. Han har det svært, da byen af gode grunde hverken har instrumenter eller
kor. Han går rundt i gaderne, og når han har en ny melodi i hovedet, går han hjem og skriver den ned med
næsten ulæselige noder. Han putter noderne i en flaske og kaster den i havet. Om natten sker der det
forunderlige, at havet kaster musikken tilbage til byen. Når komponisten lytter godt efter, lyder det, som om
gaderne synger. Komponisten drømmer, at han en dag får skabt et partitur, der giver bølger så store og
larmende, at både hav og musik vil ramme byen med en kraft aldrig oplevet før.”
Uddrag fra Betina Birkjærs ”Roman i fire årstider” (Jensen & Dalgaard, 2014).
Betina Birkjær om at skrive: "Jeg har så længe, jeg kan huske været fascineret af ord. Ord kan alt. For mig er
det at skrive tæt knyttet til mit arbejde som performer og installationskunstner. Det hele handler om at fortælle
en historie. Åbne historier. Historier man kan fare vild i og finde sig selv i."
Fotograf: Winnie Lyngdal

Betina har senest arbejdet med radiospil. Det skal vi opleve live på festivalen. Betina Birkjærs PIANO er et
poetisk radiospil. Luk øjnene og nyd de forskellige lyde eller se med når der jongleres med tekopper,
hoppebolde, computer og forhåbentlig en gammel grammofon...

Forfatter og journalist Henrik Juul Jensen fortæller om romanen ”Støj og stilhed. En
bedemands rejse” (Politikens Forlag, 2014) i en samtale med Michael Svennevig.
Om romanen: Nada, en ung sangerinde fra operaen i Sarajevo, flygter til Danmark under
serbernes belejring af byen i 1992. Hun mister kontakten til sin elskede, spillemanden
Zlatan. I København møder hun antropologen Andreas Ask der ernærer sig som bedemand.
Det som hun ikke troede muligt sker. Nada forelsker sig igen. De gifter sig. Andreas
adopterer hendes barn, drengen Kiko. Det gode liv findes. Men ti år senere overhales Nada
af sin skæbne.
"Det må være svært at få styr på sit livs historie. Hvis man ellers har en. Og kan få dem til
at hænge sammen. Der er jo huller rundtomkring. Og de kan dukke op når som helst og
når man allermindst venter det."
(Uddrag fra romanen).

Radmila Rajić
"Nights of Passions" er titlen på Radmilas første cd med værker af Berlioz, Berg og Schönberg,
der udkom i 2010. Radmila er født i Sarajevo i 1971, Bosnien-Hercegovina, og begyndte som
6-årig på Musikskole i Sarajevo, efterfølgende gik hun på Musikgymnasium og som 18-årig kom
hun ind på Musikkonservatoriet i Sarajevo med sang som hovedfag (sopran). Radmila var 21
år, da krigen i Bosnien brød ud i 1992. Det lykkedes hende at flygte fra det belejrede
Sarajevo, og kom som flygtning til Danmark, hvor hun genoptog sin sang, og hvor det
lykkedes hende at færdiggøre sin uddannelse på de danske musikkonservatorier i Ålborg
og København.
Selvom Radmila Rajić flygtede fra krigen i 1992, var det først langt senere, hun fandt sin
egentlige redning gennem kunsten og blev i stand til at skabe sig et nyt liv.
Hør Radmila fortælle om sin vej videre frem, når hun fortæller om hvordan glæden var fyldt
med sorg, og sorgen var fyldt med håb. For Balkans trodsighed blev manges inspiration.
Foto: Goran James Djordjevic
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Skuespiller Birgitte Prins fremfører Tomas Lagermand Lundmes monolog:

Livs anden historie.
Uddrag fra Livs anden historie:
”Jeg kom løbende, ja, jeg kom løbende. Jeg så, at huset brændte. Mit hus, dit hus. Jeg råbte på dig. Jeg blev
ved at råbe dit navn. Ingen svarede. Kun ilden var der…”
Læs

mere på side 6

Forfatteren Irene Pedersen fortæller om romanen ”Gale hunde” (Gyldendal, 2015).
”Doric er flygtet fra krigen i Eksjugoslavien. Tenna er søster til Christian, en dansk FN-soldat, som
blev skudt under den fredsbevarende mission i landet. Hun er i gang med at lave en film om broren
og hans kammerater, en flok mere eller mindre utilpassede veteraner. Doric og Tenna bliver
kærester og sammen tager de tilbage til Balkan for at finde ud af, hvad der egentlig skete under
krigen. Doric nødtvungent. Tenna med en voksende følelse af, at intet er, som hun troede.”
Irene Pedersen fortæller en barsk historie om mennesker i krig – såvel en indre som en ydre. Om
hvad der sker når vore billeder af virkeligheden tørner sammen med virkeligheden selv. Også om
hvordan en tur i svømmehallen blev det omdrejningspunkt som romanen udsprang fra, hvor mødet
med en person og dennes skræmmende adfærd banede vejen for at skrive romanen. Måske for at
forstå det uforståelige bedre? I en samtale med Michael Svennevig forsøger hun at indkredse, hvad
der driver hende frem mod så stærke spændinger. Hvad er det der gør at hun holder bedre fast, når
andre slipper?

Foto: Ditte Amanda Pedersen
Skuespiller Poul Parsberg læser fra romanen ”Gale hunde”. Det er anden gang Poul bevæger sig
ind i romanens univers, for i efteråret 2014 fremførte han Irenes monolog ”Gale hunde” som reading
på teaterfestivalen Teater i Træstubben, i Vesterbro Naturværksted, baseret på baggrundsmaterialet
til romanen.

Aftenens filmprogram er to portrætfilm af Jytte Rex (læs mere på side 15)

”Palle Nielsen – Mig skal intet fattes” (55 min, 2002)
Palle Nielsen (1920-2000) den største danske grafiker nogensinde.
Filmen er hædret med en Robert og med Odense Film Festivals pris som bedste portrætfilm 2002.

”Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Musikken er et monster” (68 min, 2007)
Pelle Gudmundsen-Holmgreen (født 1932) er en af Danmarks store, moderne komponister.
To fascinerende filmportrætter, der var umulige at skille ad, derfor vises de sammen.
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9. dag
Onsdag d. 10.2. kl. 14.00-20.00:
Festivalafslutning og afterskiing i onsdagsbaren
Lotte Arnsbjerg & Ole Bundgaard, Pia Sigmund & Charlotte Clante, Pia Raug, Tomas Lagermand
Lundme & Charlotte Munksgaard, Jeppe Bang Khalil Krabbe, Iben Hasselbalch, ”Sonja fra Saxogade”,
Jytte Abildstrøm & ”Flyvende Farmor”

Digter og musiker Ole Bundgaard skriver Haiko-digte:
I søndermarken / står en maler i regnen / og maler en sol
Lyden af støvregn / og af køleskab alt er / som det skal være
Jeg dirigerer / de store symfonier / i mine drømme
Min bil er opløst / jeg er et ishus og du / skriger på kaffe

Illustration: Ole Bundgaard: "Der var en gang", Mixed media 2009

Ole Bundgaard lægger sammen med sanger og skuespiller Lotte Arnsbjerg livets små og
store spørgsmål i en magisk mosaik af Haiku-digtning, stemme og musik.
Kom og se: Bevægelser uden ord og ord der sætter lyden i bevægelse, rytmer uden spark
og spark uden ende, efter punktum kommer komma, efter døden kommer livet.
Scenen er en blackbox uden storhed og en storhed uden fald. Storheden ligner sig selv,
ingen kan komme uden om den eller ind. Hvem er uden hjerte, siger hunden mens den
spiser af sig selv…
Ingen grund til uro, vi er kun mennesker, og ingen kender vores nåde, og da slet ikke os,
for den synes kun i glimt, som er så korte, at vi er alle vender døde hjem forinden.
Sanger og skuespiller Lotte Arnsbjerg har skrevet dette:
Så i stedet for
at male skriver jeg et
digt om at male…
sagde elefanten og lukkede sit melankolske øje
for de andre dyr
som ikke turde sove…
…Hvad kan der ikke ske, når de to sætter hinanden stævne til festivalafslutningen?

Pia Sigmund & Charlotte Clante:

Børn i Danmarkshistorien
Igennem 10 bøger har forfatteren og fortælleren Pia Sigmund og illustratoren Charlotte
Clante arbejdet sammen om at skildre børns opvækstvilkår gennem tiderne. Bøgerne, der
er udgivet af Forlaget Alinea fra 2002-2015, bevæger sig tidsmæssigt fra Vikingetiden (år
973) og til Kalmarunionen (1397), videre til Tycho Brahes børn på Hven (1592), til Sprogø
(1658), til Soelegården (1765), til Nyboder (1872), til udvandringen til Amerika (1872), til
Sønderjylland (1914), 2. verdenskrig (1944) og videre op til Feride og Erdogan, der kommer
fra Tyrkiet til Køge i 1971. Denne, deres 9. bog, tager livtag med indvandring og sætter fokus
på asyl, flygtninge, love, religion og tro. Den indeholder ni virkelige historier om indvandring til
Danmark gennem tiderne, altid med børn i hovedrollerne og set fra børnenes synsvinkel. Om
hollændere, der kom til Amager i 1500-tallet, om tyskere der kom til den jyske hede i 1700-tallet og
begyndte at dyrke kartofler, om jøder, rejsende (romaer), svenskere, roepiger - alle børn som blev til
en del af det Danmark, vi bor i nu. De nutidige historier handler om gæstearbejdernes børn, Feride
og Erdogan, og om børn der flygtede hertil med deres familie fra Palæstina, Bosnien og Afghanistan.

Det er et enormt research-arbejde, der ligger til grund for de mange bøger, for at kunne
skrive og tegne verden sådan som den må have set ud fra børneperspektiv. Hør dem
fortælle om den forudgående research og om selve arbejdet med bøgerne. Bog nummer 11
- om Reformationen - er allerede på vej.
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Illustrationer: Charlotte Clante.
Øverst: fra “Cecilie, Tyge og Jørgen fra Uraniborg: 1592:
Tycho Brahes børn på Hven” (Alinea, 2006).
Nederst: fra “Maren og Peter fra Danmark til Amerika” (Alinea, 2005).
Begge med tekst af Pia Sigmund.

"Ved at skabe mine sange, har jeg skabt og omskabt mig selv, og har forandret min verden. Jeg er ikke længere
den, jeg var, men hun er stadigvæk mig. Sangene blev min verden, og måske var jeg bedre til at forandre mig med
dem end med alt det andet i mit liv. Sangene er min eksistens, og i dem kan en stor del af de begivenheder, som
har dannet mig, aflæses kontinuerligt som gener på min sjæls DNA-strenge. De markerer forvandlingspunkterne,
der hvor verden falder i to dele, et før og et efter, og er i sig selv en historie om den lange rejse mellem mormors
gamle, stillestående lænestol, og mit liv som omkringrejsende sanger og fortæller. Ofte er svanerne med mig, og
jeg strikker stadig brændenælder om kap med tiden."
(fra Pia Raugs sangbog "Farver & Forvandlinger", Wilhelm Hansen 1998)
Sanger og forfatter Pia Raug har fået en hel generation til at synge med på ”Hej lille drøm” og ”Regnvejrsdag
i november” eller "Jeg vil male dagen blå" som den efterhånden hedder i folkemunde. Lp´en/cd´en ”det” med
tekster af Inger Christensen sælger stadigvæk – her 37 år efter. Pia Raug trækker en lang hale af toner og poesi
efter sig, når hun beretter om den slægtsberetning som hun arbejder med for tiden.

Skuespiller Charlotte Munksgaard fremfører dramatiker Tomas Lagermand Lundmes monolog

Livs første historie
Uddrag fra Livs første historie:
”Kender I det, at komme hjem til et tungt, stort, træt og mørkt hus? Jeg går ofte hele vejen udenom. Jeg lader
som om, jeg ikke kender huset. Men det står der. Og det bliver stående. ”
Læs mere på side 6

Bagefter er Tomas i samtale med Michael Svennevig om den hurtige tid og de langsomme mennesker – og
om de tre monologer som Tomas har skrevet til festivalen

Jeppe Bang Khalil Krabbe er arkitektuddannet. Men han foretrækker mennesker frem for bygninger. Han
fortæller om et liv ude på kanten, og om hvorfor det for ham er umuligt ikke at træde til, organisere og hjælpe,
hvor der er mest brug for det. Han slapper af under det enorme pres som han er udsat for. Jeppe har taget
konsekvensen af at han ikke kan holde sig i ro. Det er den følelsesmæssige tumult, der igen kalder på ham,
når han tager tilbage til Grækenland og Lesbos og tilbage til arbejdet med at hjælpe mennesker i nød.
Mennesker på flugt. Han er mentalt klædt på til at klare det, og har gjort det mange gange før. Han kan klare
det hele, men hverdagens trummerum knækker ham. Den er han ikke gearet til. Det er noget andet han kan
og vil med sit liv.
Jeppe er i samtale med Michael Svennevig.

Visesanger Iben Hasselbalch er også en højt værdsat oversætter. Måske er det hendes
sproglige musikalitet, der gør hende til en så fin oversætter. Eller også skyldes det at hun er
en så raffineret visesanger. Oplev hende i ord og toner, når hun akkompagnerer sig selv på
guitar og synger sine egne sange om ”Tankens magt”, om ”Tiggeren” og mange andre. Det
lyder så gemytligt og rart, men tag ikke fejl. Pointerne har både bid og et fast greb, hvad
enten hun tager livtag med tidens påtrængende emner eller det at være til. Således handler
hendes vise ”Integration” om afstanden mellem mennesker, mens hun samlet med sine
sange demonstrerer det modsatte: at verden ikke er større end den korte afstand mellem
mennesker – og at sange netop er fortrinlige til at skabe den kontakt. En god pointe i en tid
og en verden, der tørster efter anderledes og positive fortællinger. Iben er nu ved at indspille
sin anden cd, og fremfører på festivalen også helt nye sange.
Foto: Merete Messmann, cd-omslag til
Iben Hasselbalchs første cd: ”Tankens magt”(2009).
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SONJA FRA SAXOGADE
Vi viser 1. afsnit af serien fra 1968 (22 min.).
Gæve standardvendinger som »Ja, ja, ja« og »Den er mægtig« blev mundheld i hele landet.

Foto: Bjørk Aabech fra ”Sonja fra Saxogade”(1968)

For næsten 40 år siden blev tv-serien om ”Sonja fra Saxogade” et kæmpehit.
Virkelighedens 3-årige Sonia (med i) møder Julie. De legede godt sammen, selv om de
kom fra hver sin verden. Sonia boede sammen med sin mor og fire andre søskende på
næsten ingen plads, mens Julie, der var datter af tv-forfatter og instruktør Jytte HauchFausbøl, havde masser af plads. Pigerne blev veninder, og det inspirerede forfatteren til
tv-serien om Sonja og alle hendes genvordigheder. Sonia fik selv hovedrollen, og datteren
Julie spillede med i serien som Sonjas veninde. Tv-serien stammer fra en tid, længe før ord
som byfornyelse fandtes. En tid hvor Vesterbro var uden gårdsaneringer, væresteder og
café latte. Det er fascinerende tilbageblik på en tid og en bydel, der både virker rar og
medmenneskelig, men som også var rå og direkte. Alene det de siger til hinanden er en
fryd at lytte til i dag. Det er ikke for sarte sjæle. Det er sjov og ballade med rigtige
mennesker, rigtige problemer og stærke kvinder - vi er jo i 1968. (Kilde: Berlingske Tidende, 3.6.2007).
Tilrettelæggelse: Aase Schmidt. Manuskript & instruktion: Jytte Hauch-Fausbøll.
Medvirkende: Jytte Abildstrøm (Norma), Bodil Udsen (Mutter Fit), Sonia Maria Sander Jacobsen (Sonja).

Jytte Abildstrøm: Om at være brobygger – og bygge broer.
Måske starter vi alle ud som solister med ønsket om de store solistoptrædener, og så sker der noget,
måske er det livet, der kommer på tværs? Måske vågner vi op af drømme og forstår at den egentlige
udfordring ligger i det kollektive – i det fælles? Måske sejler vi tilmed fra ø til ø, indtil vi opdager at
der skal bygges broer, og hvis ingen andre gør det, må vi selv til det. Jytte Abildstrøm er brobygger
mellem det alternative og det etablerede. På mange områder. Men først og fremmest klima-aktivist
eller rejsende i vedvarende energi, såvel i det åndelige som i det fysiske. Det er ikke nok at have
det i ånden, man må også have det i hånden.
Sonjas mor i Saxogade, Norma – med franskbrødshåret, står stærkt printet i den fælles bevidsthed.
Senere blev ”Norma” alias Jytte Abildstrøm teaterdirektør på Riddersalen og var det frem til 2009.
Riddersalen var klimaambassadør med eget væksthus og muldtoilet. Filmen ”Flyvende
farmor”(2001) opsummerer på mange måder den ukuelige livslyst og entusiasme, som hun bringer
med sig. For man skal ikke lade sig slå ud af kendsgerningerne. I dag rejser hun stadig rundt og
holder foredrag, når hun ellers gider.

FLYVENDE FARMOR

(Wikke & Rasmussen, 2001 -76 min.)

En ung pige tager sammen med sin lidt tossede farmor, spillet af Jytte Abildstrøm, ud for
at finde farfaren, spillet af Dario Campeotto, der forsvandt med sin postflyver mange år
forinden. Turen er sjovere end forventet, da farmoren har det med at se farfaren for sig i
tide og utide. På turen møder de mange forhindringer, som farmoren løser uden
problemer. I filmen medvirker bl.a. Daimi, Lone Kellermann, Sissel Kyrkjebø, Peter Belli,
Flemming (Bamse) Jørgensen, Jesper Langberg, Nicolaj Kopernikus, Peter Mygind samt
Wikke & Rasmussen. Filmen modtog en Robert for bedste originale musik. Filmen er en
musikalsk overflyvning hen over livet. Den er perlende som champagne og efterlader en
let opstemthed. Det håber vi også er den følelse, som festivalen efterlader: en blanding af
eftertænksomhed og opstemthed. Derfor må det være passende at afslutte festivalen med
at invitere på et glas – og skåle for alle de fortællinger og livshistorier som vi har hørt og
delt med hinanden i løbet af festivalens 9 dage.
Filmens afsluttende sang, ”Tak skal I ha’” kunne passende gælde som hilsen til alle dem,
der har stillet op, såvel på som bag scenen. Men der skal både være folk til at fortælle og til
at lytte, for at det kan være noget som vi er fælles om, når en så stor festival skal afvikles.
Også tak til Betaniahjemmet, der med sine beboere, pårørende, personale og frivillige har
lagt hus til og har været afgørende for at en så stor festival har kunnet lade sig gøre. Tak
skal I ha’!

Mange varme hilsner
Michael Svennevig
festivalarrangør
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ET LIVSBILLEDE:
”Men en ting er helt sikkert. Hvis jeg er fit for fight til næste år d. 7-5 vil jeg med til den store fri hash
demo. Jeg glæder mig vildt til at sidde på Storkespringvandet og ryge en ordentlig koger...især da det
netop den dag er min 75 års fødselsdag, og jeg netop fik min politiske dåb der, hvor jeg sad og
demonstrerede med min hest Balder for "skat på reklametryksager"... er det ikke sjovt? Jeg vil sidde der
og ryge, og føle at nu har min livscyklus fået en smuk afrunding. Måske ses vi der? Det ville glæde mig,
så ville jeg give kaffe og kage.. ha!! For mig har det altid været vigtigt, at have noget at glæde mig til.”
Annette Wium, Århus
Foto: Kurt Grouleff

Birte Vallentin Andersen

Foto: Jehads selfie fra varmestuen

Lotte Arnsbjerg (skuespiller og sanger)
har skrevet om festivalens logo:

Ingen bærer eller falder alene, vi er ét
Jeg havde en sær drøm i nat. Da jeg vågnede her til morgen, troede jeg i et lille stykke tid endnu, at alle mennesker i verden
hang sammen. Vi var forbundet af et bånd der gik fra hjertet og ind i hænderne. Når vi bevægede hænderne, bevægede vi
hjertet på den næste i rækken. Alle uden undtagelse var dybt optagede af at bevæge en andens hjerte, for når hjerterne lod
sig bevæge, voksede båndet sig stærkere. Denne proces krævede enorme mængder af umage og viljestyrke, men endnu
vigtigere og langt mere krævende, behøvedes en fælles beslutning om at give slip på afhængigheden af smerte, mangler
og onder i verden. Under os var et stort, bundløst hav. Det var gribende smukt, det lyste og skinnede med dybde og farver
stærkere end de smukkeste diamanter og smaragder. Det var havet af hele verdens og alle tiders mennesketårer. Det var
så smukt, at det fyldte os alle med en uimodståelig lyst til at slippe båndet og falde. Men vi vidste, at dette ikke var en
mulighed, for det var ikke meningen med os. Vi skulle hænge sammen og være ét. Vi vidste også, at var der bare én der
faldt, ville vi alle falde. Denne viden sad plantet i marven mellem sjette og syvende led i ryggen på hver eneste af os. Vi
vidste, at det ikke måtte ske. Ingen måtte falde.
Morgenen kom, og jeg stod ud af drømmen for at lave kaffe. Mens vandet kogte, stod jeg, som altid, nøgen ved vinduet
og spejdede efter vennerne. Efter få minutter kom en af dem frem og satte sig på kanten af fuglebadet. Han kiggede et
øjeblik i min retning, og hoppede så ned i vandet og blafrede vingerne rene. Jeg drak kaffen slurk for slurk, langsomt, og
den smagte sort. 30 min. senere så jeg mig selv ligge i en akavet stilling i et fitnesslokale ved Lygten Station. Himlen uden
for vinduet oven over mig kiggede ned. Undskyld, tænkte jeg.. og følte mig lidt dum, for på den ene side fik jeg mere
stress af at ligge her som en omvendt frø og tænke på det utal af opgaver der ventede hjemme på skrivebordet. Og på den
anden side skammede jeg mig over ikke at nyde den overmåde luksus det var, at ligge med tag over hovedet og pleje min
stive krop. Jeg fik øje på en hvid figur, der hvirvlede rundt mod den grå novemberhimmel. En måge. Den cirklede rundt
og rundt i det samme mønster igen og igen, og der gik nogen tid, før jeg kunne se det liggende otte-tal, som fuglen
kommunikerede til mig. Uendeligheds-tegnet! Det har jeg længe villet tatovere på mit håndled, og før jeg nåede endnu
engang at tænke over hvornår jeg mon kunne finde tid til det, flød alting sammen. En voldsom kraft, der føltes som et
elektrisk stød slog ind i min krop, og jeg hvirvlede nedad og nedad gennem en lysende spiral, hvor alting drejede rundt
med sindssyg høj fart, samtidig med at alt stod stille. “Hvad sker der? Alting flyder gennem mig, som om det var mit eget
blod. Havet. Verden. Floden af tårer. Tusinde både i vandet med mennesker på flugt…“
Det blev mørkt, og jeg kunne ikke længere mærke mig selv. Var jeg her stadig? Eller var jeg lyden fra ventilatoren, som
lige nu var det eneste jeg kunne høre..? Jeg følte mig pludselig så alene, uden noget eller nogen at holde i. Jeg rakte
hænderne ud i mørket, og der var de så. Hænderne.
I havet med de synkende både. Sejlende i flodens uendelige strøm af mennesketårer. Hænderne, som bærer de bævende
hjerter. Hjerterne, som lader sig bevæge. Vi er ét, skreg mågen. Vær bare rolig, og vær bare her. Ingen bærer eller falder
alene, vi er ét…
Hvor længe der gik, ved jeg ikke. Alle var gået ud, også yogalæreren og lyset i loftet.
Udenfor skinnede solen ned over duerne på taget af Nørrebros station.

Foto: Lena Paaske

Oplev Lotte Arnsbjerg & Ole Bundgaard til festivalafslutningen.
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Restaurant Betania
Dato
Tirsdag d. 2/2

Onsdag d. 3/2

Torsdag d. 4/2

Fredag d. 5/2
Lørdag d. 6/2

Mandag d. 8/2

Tirsdag d. 9/2
Onsdag d. 10/2

Menu
Spisning alle dag fra kl. 18.00-19.00
Kyllingelår i tomatsovs
stegte kartofler og salat
Æblegrød
Grøntsagslasagne m.
Salat og flutes
Henkogt frugt m. creme
Oksefrikadeller m.
Tzatziki, kartofler og salat
Aspargessuppe m. flutes
Wok m. ris
Jordbærgrød
Moussaka m.rødbedetzatziki og
Flutes
Citronfromage
Frikadeller m. varm kartoffelsalat og
gulerodsråkost
Blandet frugtgrød
Tyrkisk landsuppe m. flutes
Pandekager
Forloren hare m. vildt sovs,
waldorffsalat, kartofler
Ymerfromage m. saftsovs

Pris incl.
drikkevarer
75,-

75,-

75,-

75,75,-

75,-

75,75,-

Betaling: MobilePay og kontant

Betaniahjemmet
Kong Georgs vej 3 Frederiksberg

Stavnsholt Kirke
Stavnsholtvej 25 Farum
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