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Gæsteforestilling, Bådteatret 30. januar - 8. februar

Teater skal være livsvigtigt
De to kvinder bag Teater Dyrelab har mærket, hvad deres forestillinger
handler om på egen krop og sjæl. Deres seneste handlede om døden. Den
næste handler om forventninger og præstationsangst og ikke mindst om at
mærke efter før det går helt galt. Iscenesættelsen er en fri fortolkning af
svenske Joanna Rubin Drangers kultbilledroman af samme navn – tilsat en
god del egen erfaring, poesi, anarki og musik. »Frøken Mærkværdig & Karrieren« spiller på Bådteatret 30. januar – 8. februar for de 13 til 19-årige og
deres voksne.
– Det var forfærdeligt. Da vi sad tilbage og kiggede på hinanden, var det klart
for os, at vores forestillinger skal handle om noget, der er livsvigtigt i vores
eget liv. I 2010 kunne den kun handle om døden, fortæller Tea Rønne, der sammen med Pernille Nedergaard Haugesen udgør ledelsen af Teater Dyrelab, og
sammen havde de netop sagt et sidste farvel til Cecilie, der havde været den
tredje kvinde i ledelsen.
Det er med samme nødvendighed »Frøken Mærkværdig & Karrieren« bliver
til. Forestillingen handler om en ung kvinde, Frøken Mærkværdig, der får opfyldt drømmen om at komme ind på en kreativ uddannelse. Opvokset under
sin fars motto ”Man skal være en af de ti bedste i verden, for ellers er man ingen overhovedet, slet ingen!” begynder hun studiet fuld af tanker om at være
genial. Hendes medstuderende farer forbi i overhalingsbanen, mens hun selv
prøver og prøver uden noget lykkes. Alt er forkert. Ikke en eneste genial kreativ tanke bliver det til. Til sidst giver hun op og begraver sine storslåede forventninger, overmandet af mindreværd og sit indre mørkemonster. Hun kan
hverken leve op til sine egne eller omverdenens karrieredrømme. Men netop
da sker erkendelsen. Hun opdager, at hun er selvom hun ingen er.
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Teater Dyrelab
– Historien ramte mig lige i hjertekulen. Det var mit liv sat på spidsen, jeg måtte også give op. Alt kørte ellers derudaf med to egne børn, to bonusbørn, leder
af Teater Dyrelab og leder af Dronens teaterværksted. Men en aften fik jeg trykSPILLESTED M.M.
ken for brystet og kunne ikke trække vejret. Jeg følte mig klaustrofobisk lukket
BÅDTEATRET
inde i min kalender og sad bare dér uden at kunne røre mig, siger Pernille.
30. januar - 8. februar
Pernille Nedergaard Haugesen er netop kommet tilbage efter at have været
Januar: 30. kl 18 & 20,
31. kl. 10 & 20,
sygemeldt med stress i en længere periode. Hun måtte bukke under for presset
fra at ville præstere både privat og karrieremæssigt. Som sådan ligner hun – i Februar: 1. kl. 17, 3. kl. 10 & 12,
4. kl. 12 & 20, 5. kl. 10 & 20,
en lidt ældre udgave – den unge hovedperson i forestillingen »Frøken Mærk6. kl. 10 & 20, 7. kl. 10, 8. Kl. 17
værdig & Karrieren«. Og hendes egen historie har været en stor del af drivkrafteaterrabat.dk
ten til at ville lave forestillingen.

– Som ung skal man selvfølgelig erfare det meste selv. Man kan ikke bare sige:
Slap lige af! Men det ville have været dejligt, hvis nogen havde fortalt mig, at
det var ok bare at være mig. Vi vil gerne give en kollektiv oplevelse og et udgangspunkt for dialog og diskussion blandt de unge. Lave et rum, hvor man
kan sige: Jeg har præstationsangst!, siger Tea.
Danske børn og unge kæmper i stigende tal med forventninger, stress og depressioner. Ud over at skulle vælge uddannelse osv. lever de i en kultur, hvor
de konstant skal præstere på f.eks. facebook og instagram. De er konstant online, altid i det offentlige rum. Det må være ufattelig stressende altid at skulle
præstere, altid at skulle være på.
– Vi håber Frøken Mærkværdig kan være med til vise en vej ud af præstationsræset, hvor glæden ved at være, kan være et mål i sig selv. Formen er i al
fald ikke mainstream, men skæv og håndholdt og taler direkte til publikum,
forhåbentlig kan det også åbne døre, siger Pernille.
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