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inden forestillingen
Læs nedenstående uddrag fra en anmeldelse af ‘goodbye & farvel!’:
‘I ’Goodbye & Farvel’ møder vi to helt unge mænd, som for nyligt har mistet trediemand i trojkaen, deres allerbedste ven Nikolaj. Kræften har taget ham i en meningsløst ung alder, og de
WRWLOEDJHEOHYQHEHÀQGHUVLJLYDFXXP
,QJHQEORPVWHUPHQU NNHSnU NNHDIVSRWVGDQQHUVFHQRJUDÀHQVEDJJUXQGRJNDQVDJWHQV
J¡UHGHWXGIRUEODIUHQGHRJG\EWI¡OWHVWHDULQO\V)LUHÁ\WEDUHVSRWVRJHQDÁDQJUHNYLVLWNDVVH
IXOGHQGHUVFHQHELOOHGHW2JGHWRXQJHP QGLVRUWMDNNHV WRJKYLGVNMRUWH
'HWHULNNHNXQHQNHOWGHWHUUHQWNODUWXVHQWLPHQWDOWQ UPHVWNROGWRJKLWHFK2JPHJHW
meget velfungerende.’
Janken Varden, børneteateravisen

Hvilke forventninger giver tekststykket til forestillingen?

+YDGW QNHU,RPYDOJHWDIVFHQRJUDÀ"

Synes I det er spændende at skulle i teater i forhold til f.eks. at gå i biografen?

0HQHU,WHDWUHWNDQQRJHWVRP79ÀOPLNNHNDQ"+YDG"
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efter forestillingen
Er I berørte af forestillingen? Før I går i gang med arbejdet, er det vigtigt, at I føler jer
klar. Tag evt. lidt tid, hvor I stille og roligt snakker to og to, om jeres første indtryk af
forestillingen. I kan bruge de nedenstående spørgsmål i jeres snak.

Hvad synes I, var det vigtigste i forestillingen?
Hvordan var stemningen?
Hvordan reagerede publikum generelt på stykket?
Hvordan var jeres reaktion?
Rørte stykket jer?
Sagde forestillingen jer noget?
Hvis I lavede den foregående øvelse, kan I snakke om, hvorvidt jeres forventninger blev
indfriet.
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skal vi grine eller græde?
Der er meget humor i forestillingen på trods af det sørgelige indhold. Hvordan fungerer
det?
Hvilken følelse sidder vi tilbage med efter forestillingen?
Hvad gør humoren i den sørgelige kontekst?
Hvorfor tror I forestillingen bruger så meget humor?

ØVELSE:
,JUXSSHUSnWUHHOOHUÀUHVNDO,VNULYHHQVMRYKLVWRULHVRPKDQGOHURPQRJHWV¡UJHOLJW
tragisk.

Fortæl, eller spil historien som et teaterstykke, for resten af klassen.
Var det svært at bruge humor i en alvorlig sammenhæng?

Der er indimellem fokus på forskellige standup-komikere, som laver sjov med f.eks.
handiccappede mennesker, eller kræftramte.
Synes I det er godt eller skidt, at man kan lave sjov med alverdens ting?
+YRUJnUJU QVHQIRUKYDGPDQNDQODYHVMRYPHGKYLVGHUÀQGHVHQ"
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vrede
GRUPPEARBEJDE
læs følgende citater igennem, og svar på de tilhørende spørgsmål. Bagefter skal I sammen med resten af klassen diskutere jeres svar og tale om hvad der er fælles for citaterne.

Citater:
‘2JVnKHQWHUGHKDPLHQVNLGHYROYR’
ł
ł

En af vennerne er meget oprørt over, at Nikolaj bliver kørt væk i en Volvo når nu
hans yndlingsbil var en Mercedes.
Hvordan kan en så lille ting være så vigtigt for vennen? Hvad er det udtryk for?

‘Hvis jeg havde døden lige her, så ville jeg bare hælde benzin ud over den... og så
en tændstik, mand... Wrom... Så kunne den lære det...’
ł
Hvorfor forestiller vennen sig, at han smadrer døden?
ł
Find på andre situationer hvor man kan være vred på noget uhåndgribeligt og
uforståeligt.

¶+YRUIRUIDQGHQ ÀNKDQRJVnNU IW" +DQ YDU VJX GD VW UN RJ VXQG RJ UDVN RJ
drønede rundt i korte bukser...’
ł
Hvilken pointe ligger i dette spørgsmål?
ł
Hvad betyder det for vennernes selvforståelse, at Nikolaj fik kræft uden at de
kunne se det komme?

‘Hvis vi havde vidst, at han skulle dø - så havde vi sgu da heller ikke spildt så meget
tid på bare at stå og hænge dernede ved grillbaren... Så havde vi sgu da taget os
sammen...’
ł
Hvorfor føler vennerne, set i bagklogskabens lys, at de
har spildt tiden?
ł
På hvilken måde ville de have taget sig sammen?
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karaktererne
Beskriv vennernes udseende?

Er der en pointe med deres påklædning i forhold til forestillingens indhold?

Giv en karakteristik af de to venner.

Hvordan ville forestillingen have været anderledes hvis det havde været en fortælling
om tre piger?

Er der forskel på hvordan piger og drenge tackler deres problemer? Hvordan?
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erindring & virkelighed
Hvordan genskaber vennerne fortidens hændelser?

Hvordan er Nikolaj repræsenteret i deres minder?

Hvordan er vennernes opfattelse af Nikolaj;; hvilket billede tegner deres minder af personen Nikolaj?

Hvordan er stemningen i minderne før Nikolajs sygdom?

Hvordan er stemningen i minderne efter Nikolajs sygdom?

Vi får ikke på noget tidspunkt i forestillingen noget at vide om hvilke år, eller i hvilken
periode fortællingen foregår. Hvorfor tror I, man har valgt at gøre tiden ‘anonym’?
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sorgbearbejdelse
Hvordan bearbejder de to venner tabet af Nikolaj?

Hvilken udvikling sker der med dem i løbet af forestillingen?

Hvilken erkendelse når de frem til, til sidst?

Hvad synes I, man bedst bearbejder sin sorg?

Hvilke forskellige stadier gennemgår man, når man oplever stor sorg?
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rask nikolaj >< syg nikolaj
Sammenlign den raske Nikolaj med den syge Nikolaj.

Forsøg at beskrive sygdomsforløbet: ’i starten havde vi det sjovt’…..

Hvorfor vil Nikolaj ikke se sine venner de sidste dage inden han dør?
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karaoke og kræft
Hvad er jeres bud på den bedste gave til en der skal dø? Er et karaokeanlæg en god
gave, i den situation? -hvorfor/ikke? Kan man overhovedet give en god gave?

Hvorfor er situationen så svær?

Hvad tror I en døende person har allermest brug for? Hvorfor?

et ordentligt
farvel
‘Vi kunne ha sagt farvel... Men det gjorde vi ikke...’
Vennerne fortryder at de ikke sagde farvel til Nikolaj, de fortryder at de ikke talte med
ham om døden, og om de ting der virkelig betyder noget.
Hvorfor gjorde de ikke det?

Hvorfor var det nemmere at synge karaoke, og lade som om, at alting var godt?

Er døden et tabu?

Er det en generel menneskelig ting, at vi ikke tør snakke om dét, der betyder noget?
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åh, kære nikolaj, hvorfor blev det di
g?
Musikken bruges meget i forestillingen. Alt fra ’den knaldrøde gummibåd’ til tv2’s ’blod
sved og tårer’ og Steen Steensen Blichers ’Præludium’, bidrager til forestillingens slalom løb mellem humor og alvor.
Forestillingens “omkvæd”, er det sungne ’åh, kære Nikolaj, hvorfor blev det dig?’ “Omkvædet” udtrykker netop den afmagt og uforståelighed vi står tilbage med, når en kær
bliver taget fra os i utide: “+YRUIRUVNHWHGHWOLJHQHWRSIRUGLJ"” Verdens ubarmhjertige
tilfældighed understreges i dette enkle lille spørgsmål.
Hvilke forskellige musikgenrer indgår i forestillingen?

Hvordan benyttes musikken i forestillingen?

Hvilken virkning har musikken?

Kan I forestille jer hvordan forestillingen ville være uden musik?

Skriv et digt/ en sang på 5-7 linjer, som I mener rammer stemningen i forestillingen.
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begravelse og ritualer
Beskriv de ritualer vi bruger i forbindelse med begravelser i Danmark.

Forsøg at beskrive meningen bag de ritualer I har talt om.

Kender I til kulturer som handler anderledes ved dødsfald, end vi gør i Danmark?

Hvorfor virker de danske begravelsestraditioner så meningsløse på de to venner? Hvad
er det, som er galt med traditionerne ifølge de to venner?

Hvad mener I om vores måde at håndtere begravelser på?
Burde vi lade os inspirere, af andre kulturer, gå helt nye veje, eller gør vi det på den bedst
mulige måde allerede?
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sjæl & krop
”Det var som om det ikke rigtig var ham der lå der.” siger den ene ven om synet af den
døde Nikolaj. Hvad er det, som forsvinder når et menneske dør, og hvad bliver tilbage?
'HÀQHUKYDGHQVM OHU
Forsøg at beskrive forholdet mellem sjæl og krop, sådan som I forstår det.
læs følgende metaforer for sjæl og krop:

Et glas med vand. Kroppen er glasset og vandet er sjælen.
(QIDQJHLHQI QJVHOVFHOOH.URSSHQHUFHOOHQRJIDQJHQHUVM OHQ
Fugl i bur. kroppen er buret og sjælen er fuglen.
Herre og slave. Kroppen er slave, sjælen er herre.
Hav og bølgeskum. Kroppen er bølgeskum, sjælen er havet.
Tal om hver enkelt metafor. Hvad indebærer de forskellige billeder? Tal om hierarkiet
mellem sjæl og krop i de forskellige metaforer. Genkender I nogle af billederne? Hvorfra? Hvad har betydning for vores opfattelse af sjæl og krop?

Tal meget gerne om forskellige religioners syn på forholdet mellem sjæl og krop og på
hvad der sker med sjælen/kroppen, når man dør.

3nQ VWHVLGHÀQGHU,GLJWHW¶SU OXGLXP·DI6WHHQ6WHHQVHQ
Blicher. Digtet er bedst kendt som en salme, man ofte synger til begravelser. Salmen var også med i forestillingen.
Læs digtet, og slå eventuelle ord, I ikke forstår, op.
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arbejdsspørg
smål

St. St. Blicher: ‘Præludium’
Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk,
Jeg hører Vinterens Stemme;;
Thi ogsaa jeg er kun her paa Træk,
Og haver andensteds hjemme.
5 Jeg vidste længe, jeg skal herfra;;
Det Hjærtet ikke betynger,
Og derfor lige glad nu og da
Paa Gjennemreisen jeg synger.
Jeg skulde sjunget lidt meer maaskee 10 Maaskee vel ogsaa lidt bedre;;
Men mørke Dage jeg maatte see,
Og Storme rev mine Fjædre.
Jeg vilde gjerne i Guds Natur
Med Frihed spændt mine Vinger,
15 Men sidder fast i mit snevre Buur,
Det allevegne mig tvinger.
Jeg vilde gjerne fra høien Sky
Udsendt de gladere Sange;;
Men blive maa jeg for Kost og Ly
20 En stakkels gjældbunden Fange.
Tidt ligevel til en Smule Trøst
Jeg ud af Fængselet titter,
Og sender stundom min Veemodsrøst
Med Længsel gjennem mit Gitter.
25 Lyt og, o Vandrer! til denne Sang,
Lidt af din Vei Du hidtræde!
Gud veed, maaske det er sidste Gang
Du hører Livsfangen qvæde.

Tal om digtets titel ‘Præludium’. Hvad er sammenhængen mellem titel og indhold?
Hvilket billede bruger digtets jeg som metafor
for sig selv?
+YLONHVM ONURSPHWDIRUHUJHQÀQGHU,LGLJWHW"
Hvilke andre metaforer får I øje på?
Hvilket livs/verdens -syn fremstår af digtet?
Beskriv digtets stemning.
Hvilken rolle spiller naturen i digtet?
Del digtets verselinjer op i fremtid, nutid og fortid, og lav en opdeling af digtet ud fra tiderne.
Er der system i digtets opdeling af fortid - nutid
- fremtid.
Hvilke følelser er fortiden forbundet med?
Hvilke følelser er nutiden forbundet med?
Hvilke følelser er fremtiden forbundet med?
I vers 25-28 taler digtets jeg direkte til en modtager. Hvem bliver der talt til?
Er døden negativ eller positiv i digtet? Og hvad
med livet?

Mig bæres for, som ret snart i Qvel
30 At Gitterværket vil briste;;
Thi qviddre vil jeg et ømt Farvel;;
Maaske det bliver det sidste.
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dødsangst
Hvornår og hvordan kommer vennernes angst for døden til udtryk i forestillingen?

Læs Aarestrups digt:

arbejdsspørgsmål

Emil Aarestrup: ‘Angst’
1 Hold fastere omkring mig
med dine runde Arme;;
hold fast, imens dit Hjerte
4 endnu har Blod og Varme
Om lidt, saa er vi skilt ad,
Som Bærrene paa Hækken.
5 Om lidt, er vi forsvundne
Som Boblerne i Bækken.

Sammenlign stemningen i digtet med stemningen i forestillingen ‘goodbye & farvel!’.
Hvilke ligheder og forskelle er der?
Hvorfor hedder digtet ‘Angst’?
Hvilken rolle spiller ‘sjælen’ i Aarestrups digt?
Hvad er den væsentligste forskel på Aarestrups digt i forhold til Blicher’s ‘Præludium’?

idealiseret død
Den ene af vennerne forestiller sig på et tidspunkt hvordan han vil blive rigtig gammel
og først dø når han er helt klar.
Han argumenterer for, at han vil leve længe fordi han motionerer og spiser sundt. Den
DQGHQYHQPLQGHUKDPGRJRPDW1LNRODMRJVnYDUVXQGGHUÀQGHVLQJHQJDUDQWLIRUHW
godt og langt liv!
9LVNDODOOHG¡PHQYLNDQDOGULJYLGHKYRUGDQGHWYLOVNH3nÀOPVHUPDQRIWHGHQ
ideelle død som en aldrende person, der stille og roligt sover ind i sit eget hjem omringet af sine næreste. Det er dog langt fra altid, at dette er virkeligheden når mennesker dør.
Tal om den idealiserede død.
Hvorfor har vi brug for at forestille os, at vores død kommer til at foregå under harmoniske forhold?
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dødens time
I skolen har vi ikke et fag der handler om døden. Hvorfor ikke?
Hvorfor er døden svær at tale om?
Er døden et tabu?
Burde man have en ’dødens time’? Begrund svar.

ØVELSE:
I skal forestille jer, at I har ‘dødens time’.
Formuler et mål med faget: ‘dødens time’. -Hvis der var et fag, som handlede om døden,
hvad ville I så gerne lære af faget?

Hvilke ting skal stå på fagets dagsorden?

Kom gerne med forslag til opgaver, lege, øvelser, med mere man kunne inddrage i
faget. Husk at begrunde jeres ideer og forslag! Argumenter for hvorfor og hvordan jeres
indslag vil være relevant for faget.

Brug et kvarter til at afholde ‘dødens time’. vælg en ordstyrer, som holder styr på hvem
der snakker hvornår, og som sørger for at tonen i klassen er ordentlig.
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evaluering
Hvad har I lært af arbejdet med forestillingen ”goodbye og farvel!”?

Kan teatret være et godt sted at bearbejde tabu-emner? Hvordan?

Hvad synes I om forestillingen?

+YDGNDQWHDWUHWVRP79ÀOPLNNHNDQ"

Har I fået mod på at gå mere i teater i fremtiden?

Har det været sjovt at arbejde med en teaterforestilling i skolen?

Andet?
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