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I n t r o d uk t i o n t i l u n d e r v i s e r
Om Teater O:
Teater O blev dannet i 2006 af skuespillerne Lars Dammark og Anders Valentinus Dam,
som begge er uddannet fra Skuespillerskolen ved Århus Teater. Siden da har teatret lavet
seks forestillinger, som alle er blevet rost af anmeldere såvel som af publikum. Forestillingen, I skal ind og se, blev nomineret til Årets Reumert 2011, ligesom teatrets forestilling
‘Europamesteren’ også blev det i 2008’.
Alle teatrets forestillinger er refusionsgodkendte.
Om ‘360°’:
‘360°’ tager fat på mange store temaer. Temaer som tvangsprostitution, illegal indvandring, kriminalitet, forskellen på rig og fattig, økonomisk krise, familieforhold og mere til,
berøres i forestillingen.
Forestillingen bygger videre på en stil vi kender fra film og romaner, hvor forskellige personers skæbner udfoldes og flettes ind i hinanden.
Om undervisningsmaterialet:
Undervisningsmaterialet består af en række opgaver af forskellig karakter, som enten kan
udvælges enkeltvis, eller laves i sammenhæng.
Hvis man vælger at gennemgå hele materialet, har man mulighed for at lave et samarbejde på tværs af forskellige fag.
Materialet er udarbejdet ud fra undervisningsministeriets fælles trinmål for de gældende
klassetrin, og er således sikret faglig relevans for elever på 7., 8., 9. eller 10. klassetrin.
Teater O’s øvrige forestillinger:
Alfred - en emigrant fra Lønneberg; fra 9 år // Knockout; fra 10 år //
Europamesteren; fra 10 år // goodbye & farvel!; fra 12 år //
Jago - øje for øje...; fra 14 år
På www.nrt.dk kan du se hvilke forestillinger Teater O har på turne, og du kan downloade
undervisningsmaterialer til de forskellige forestillinger.
I kan finde os på facebook og følge med i hvad der sker på teatret: www.facebook.com/teatero
Vi håber I får en rigtig god oplevelse med ‘360°’, og med det efterfølgende arbejde i undervisningen.
De bedste hilsner fra Teater O
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To skuespillere - seks historier
Der er kun to skuespillere er på scenen i 360°. Men vi hører seks forskellige personers
historier.

Hvordan formidler de to skuespillere så mange forskellige historier?
Beskriv scenen og de midler, der er taget i brug.
Hvad er i centrum i forestillingen?
Hvilke kendetegn har karaktererne hver især?
Hvordan kommer karakterernes træk frem i forestillingen?
Hvordan bliver det muligt for publikum at adskille de seks karakterer fra hinanden?
Hvordan inddrages publikum i forestillingen?
Hvordan er det som publikum at blive konfronteret af skuespillerne?
Hvorfor tror I, publikum inddrages i forestillingen? Hvad kan pointen være?
Kender I andre historier, romaner, film el.a. hvor man følger flere forskellige menneskeskæbner, og deres indflydelse på hinanden?
Hvordan fungerer den slags fortælling i en teaterforestilling?

4

Valgets betydning
Hvilke valg er afgørende for handlingen i 360°?
Hvilke vigtige valg træffer de forskellige karakterer?

Abeo

Michael

ørket

Pigen i m

Max

Hennin

g

Vlad

Kan man tale om rigtige og forkerte valg?
Hvem træffer gode valg, og hvem træffer
dårlige valg?
Hvornår er et valg rigtigt?
Hvornår har I sidst truffet et vigtigt valg?
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Del af helheden
I forestillingen står stolene i en cirkel; publikum står i en cirkel og stykket hedder 360˚.
Hvad kan en cirkel symbolisere?

Hvad vil det sige at være en del af en helhed? Hvad udgør helheden?

Hvad er pointen med, at publikum står/sidder i en cirkel undervejs i forestillingen?

Hvordan tolker I forestillingens titel i forhold til indholdet?

6

‘Globalkrimi’
Uddrag fra anmeldelse af ‘360°’:
“Historien er en slags globalkrimi med teenageperspektiv – med persongalleri som i en tvserie, der uhindret kan bevæge sig mellem verdensdelene. Alligevel svarer det scenografiske
udstyr mest af alt til et luset klasselokale: Forestillingen behøver bare et cirkelområde tilstrøet
med stole og et lillebitte stykke gulv inde i midten. Så er alt klar til action.
Hvis de to herrer i henholdsvis T-shirt og løs skjorte har brug for en særlig ’location’, så taler
de da bare stedet og stemningen frem. Sådan som de gjorde det med stedbeskrivelsen: ’Der
dufter af græs ind gennem døren.’ Jo tak. Det var lige, så Ridehuset i Randers STANK af græs,
da de sagde det. Og da de undervejs befandt sig i en mørk og klam kælder med et rustent
søm på gulvet, så var det simpelthen lige så uhyggeligt som at være der selv.”

Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen

Læs uddraget igennem. Er I enige i Anne Middelboes betragtninger?
Skriv en anmeldelse af forestillingen. Den skal fylde ca. en halv side.
Tag stilling til følgende i jeres anmeldelser:
Manuskript ● Scenografi ● Skuespil ● Tematisk indhold ● Relevans
Anne Middelboe Christensen kalder forestillingen for en slags ‘globalkrimi’. Hvilken genrebetegnelse vil I give ‘360°’.
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Tema-arbejde
Der tages fat på mange store emner i ‘360°’, f.eks.:
•

Forholdet mellem mennesker i den vestlige verden og mennesker i den tredje verden.

•

Økonomisk krise

•

Kriminalitet

•

Ungdom

•

Illegal indvandring

•

Menneskehandel

•

Tvangsprostitution

•

Vold/voldtægt       

Del jer op i grupper og fordel
emnerne mellem jer, således at hver
gruppe har ét emne.
Alle grupperne vælger, udover det første emne, et nyt
emne fra listen.
Emnearbejde:
Start med at lave en brainstorm over jeres første emne. Skriv alt det
ned, som I tænker på i forbindelse med emnet, og inddrag også
gerne hvordan og hvornår emnet tages op i 360°.
Bagefter skal I forbinde det første emne med det andet.
Hvis jeres to emner f.eks. er økonomisk krise og vold/voldtægt,
skal I forsøge at drage paraleller mellem de to emner. Det kunne
man gøre ved at prøve at forklare hvordan økonomisk krise
har indflydelse på volden: stiger/falder volden, når der
er krise? Hvorfor? Find selv på mere.
I kan afslutte med gruppe-fremlæggelser.

OBS: Benyt jer af mindmappet på næste side, når i laver jeres brainstorm.
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Tema-arbejde
Fortsat

Mindmap til brainstorm:

Kæd jeres emner sammen:
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Karakterer
Gruppearbejde.
Hver gruppe opdigter deres egen karakter. I bestemmer helt selv hvem jeres figur skal være.
Eksempel på opdigtet karakter:
“Marta Hansen er 43 år, hun har været hjemløs i 12 år, men blev for nylig opdaget af en sangproducer, da hun gik og nynnede. Nu har hun gang i en spirende sangkarriere. Hun har ingen
børn, men har haft mange korte forhold.”
Når I har opdigtet jeres karakter, skal fremlægge den for de andre grupper.
Til sidst skal hver gruppe skrive en historie hvor alle de opdigtede karakterer får indflydelse
på hinandens liv.

Fremfør gerne jeres historier som skuespil for resten af klassen.
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Rekvisitter
Hvilke rekvisitter benyttes i 360°, og hvordan benyttes de?

Hvad er rekvisitternes effekt? Fremkalder de bestemte følelser, eller symboliserer de noget
i forestillingens kontekst?

Find noget i klasselokalet I kan bruge som rekvisit i en sketch. Gå sammen i grupper,
og find på en sketch, hvor jeres rekvisit(ter) skal have en central rolle (sketchen skal
ikke være længere end 5 min).
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Diskussionsoplæg
●

Modsætninger:
Tag udgangspunkt i nedenstående modsætninger.
Diskuter hvordan og hvornår de er repræsenteret i 360°.
Hvilke temaer kan man udlede af modsætningerne og hvordan?
Rig >< fattig
Ung >< gammel
Hvid >< sort
Mand >< kvinde
Kold >< varm
Liv >< død
Arbejde/velstand >< ledighed/krise
Kriminalitet >< retskaffenhed
Had >< kærlighed
Danskhed >< spansk/østeuropæisk/afrikansk kultur.

●

Kriminalitet:
Max og Vlad er begge kriminelle. Hvordan adskiller de sig fra hinanden? Tror I Max
ender som Vlad? Begrund svar.

●

Interaktion mellem mennesker:
Hvorfor er det indimellem nødvendigt at vi tager stilling til mennesker, vi ikke umiddelbart har et forhold til? I hvilke situationer forholder vi os f.eks. til mennesker vi ikke
kender?

●

Integration:
På en skala fra 1 til 10, hvor gode er Danmark til at integrere tilflyttere? Diskuter jeres
svar. Kan I komme med eksempler på god integration/dårlig integration?
Kan vi blive bedre til at tage imod udlændinge? Hvordan?
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Evaluering
Hvad synes I det vigtigste i har lært af ‘360°’ er?

Hvordan har det været at arbejde med teater i skolen?

Hvordan adskiller teater sig fra TV/film?

Kunne I tænke jer at arbejde med en teaterforestilling igen?

Andet:

Slut gerne af med at tale om jeres evalueringer i klassen.
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