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Formandens klumme 
Af: Erik Brouer 

 
Generalforsamlingen fredag den 24.2.17 er vel overstået i nyt koncept, idet vi for-
søgte at afholde GF en fredag, med efterfølgende spisning og hygge, dette i håbet 
om at trække nogle flere medlemmer til. 
 
Der var i alt 13 tilmeldte, men 2 blev syge på dagen, så udover Bestyrelsen deltog 
kun 4 medlemmer. Det er lidt i underkanten, og den ny Bestyrelse må som en af 
mange opgaver vurdere, hvordan vi så får lidt flere til Generalforsamling, der dog er 
foreningens besluttende myndighed. 
 
Men Generalforsamlingen var god, som det også vil kunne ses af referatet andet 
steds i bladet, og Louises hjemmelavede forplejning var bare så fremragende. En 
rigtig dejlig oplevelse for de fremmødte. 
 
Hanne Sponholt blev æresmedlem af HVAS og fejret med tale, blomster og gave-
kurv. Portræt vil blive ophængt på HVAS. STORT tillykke til Hanne. 
 
Bestyrelsen er uændret fra sidste periode, og vil gøre sit til at udvikle foreningen. 
 
Der er rigtig fin aktivitet på HVAS, aktuelt er der forberedelser til 2 forestillinger – 
En plads i mit hjerte, og Jeg er havren, som begge spilles inden en velfortjent som-
merferie. 
 
Stor tak til alle der bidrog ved maling af salen, oprydning i kostumerne m.v. 
 
Selvom vi har mistet et par medlemmer, så er det min overbevisning at vi har en 
sund forening, med masser af gå på mod, gode ideer til fortsat udvikling, så jeg ser 
med fortrøstning på fremtiden. 
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De frygtløse sangere 
Af: Louise Frydendahl Ladefoged 

 
 
Den her prøveproces ligner alle andre. Bortset fra at den er helt anderledes! Det går 
op og ned som altid. Vi jubler og har opture, som en gang imellem afløses af lidt ner-
ver og kløen i nakken. I hvert fald fra instruktørens side. Følelsen af ikke rigtigt at 
have fast grund under fødderne er nogle gang fuldstændigt fantastisk befriende og 
andre gang så sindssygt angstprovokerende. “Jeg aner sgu ikke hvad jeg laver” tæn-
ker jeg nogle gange. Det er faktisk okay, og meget lærerigt. Jeg bilder mig ikke ind at 
jeg kan lære folk at synge, og det har heller aldrig været mit projekt. Men engang 
imellem er der brug for en guidende hånd, og så hjælper vi hinanden. De mere erfar-
ne sangere hjælper de mindre erfarne, og det er kun med til at knytte os tættere 
sammen, synes jeg. Og en gang imellem giver jeg også mit besyv med. Imens prøver 
jeg hele tiden at have målet for øje, og bekæmpe trangen til at styre sangen og mu-
sikken hen et sted, hvor det bare lyder rigtig godt. For det skal ikke altid lyde godt. 
Det er det med det førnævnte mål: Lejlighedssangene og de omstændigheder hvori 
de synges. Jeg vil gerne hele vejen rundt om dem. Selv har jeg et 
had/kærlighedsforhold til dem. Har krummet tæerne så meget, at jeg aldrig troede 
de skulle blive lige igen. Og været virkelig rørt over ægte og dybfølte tekster fra et 
menneske til et andet. Jeg har siddet med den ene skabelon sang efter den anden, 
og bandet over at folk tilsyneladende var mest fokuseret på for fanden da bare at 
have et eller andet med til festen, selvom sangens budskab sagde mindre end en 
servicemedarbejder fra DSB. Og rigtig godt lyder det sjældent. De rene toner har 
hårde vilkår rundt omkring til fødselsdagene og konfirmationerne. For det meste. 
 
Så altså - Jeg Er Havren skal kunne favne det hele i en forestilling, der genremæssigt 
kommer vidt omkring med musikken. Tango, rockabilly, ølkor, GOSPEL! Alt det sid-
der i baghovedet til hver eneste prøve. Kunsten at synge falsk eller at være kitsch 
(med vilje) er sindssygt svær. Jeg håber det lykkes. 
 
Heldigvis står jeg med et hold af meget, meget modige mennesker. Som kaster sig 
frygtløst ud i den ene udfordring efter den anden, hvad man jo kun kan have respekt 
for. Jeg tror nu nok at der sniger sig lidt nerver ind hist og pist, men de skal være der, 
de nerver. 
 
Og selvfølgelig bliver det ikke rent ørepineri fra ende til anden! Vi knokler videre, og 
glæder os til maj. 
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Pas på Torben 

Af: Louise Frydendahl Ladefoged 

 
Endelig sker det! Stykket som nogle oplevede på en reading for noget tid siden bli-
ver sat op. Jesper Haller har skrevet ordene, og jeg har leget dramaturg. Vi har 
snakket, har vi. Længe. Hvornår kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade 
sig gøre? Og ikke mindst hvor? Svarene er: efteråret ‘17, med Jesper som instruktør 
og Michael som scenebygger, på Hvidovre Amatørscene. 
 
Holdet er ikke helt sat endnu. Der arbejdes på at caste alle rollerne. Nu lyder det jo 
som et kæmpe hold, men der er altså bare tre roller: Preben, hans bror Torben og 
den energiske socialrådgiver Bodil med de uortodokse arbejdsmetoder. Jesper og 
jeg har valgt, og det er ingen hemmelighed, at besætte rollerne ved at spørge ud-
valgte medlemmer. Simpelthen fordi holdet er så småt og fordi rollerne er så speci-
fikke. Især de to herrer. 
 

Det bliver en skæg forestilling, og jeg glæder mig rigtig meget til at se det endelige 

resultat! 
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Generalforsamling—Referat 
 

HVIDOVRE AMATØRSCENE 

Byvej 56, 2650 Hvidovre, tlf. 36 49 94 56 

Referat af Generalforsamling fredag den 24. febru-
ar 2017 kl. 19.00 

i HVAS, Byvej 56 
 

Punkt 1. Valg af dirigent 

• Allan Reimer blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved blad  
nr. 1/ januar 2017, samt at der var mødt 10 stemmeberettigede medlemmer. 

• Hanne Sponholt Sørensen blev valgt til referent. 

 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning 

Formanden, Erik Brouer, kommenterede kort bestyrelsens skriftlige beretning, som 
var udsendt sammen med indkaldelsen i HVAS nyt nr. 1/januar 2017. Havde ros til 
bestyrelsen for bestyrelsesarbejdet i det forløbne år, blandt andet i forhold til den 
fremtidige udvikling af Hvidovre. 

Amatørscene og de udarbejdede visioner for scenen. Ligeledes var der ros til med-
lemmernes opbakning til de forskellige aktiviteter, der har været indkaldt til. 

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt god-
kendt. 
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Beretning fra udvalgene: 

Lokale- og teknikudvalget 

Michael Witt redegjorde for det arbejde, der er udført, bl.a. er baren og salen blev 
malet og redegjorde samtidig for udvalgets kommende projekter. 

Vedrørende teknik blev det oplyst at Tobias og Michael er i gang med en 
”uddannelse” i at kunne afvikle lys og lyd, således at de fremover kan træde til i dis-
se to funktioner i forbindelse med forestillingerne. 
Forestillingsudvalget 

Formanden for udvalget, Louise Frydendahl Ladefoged, orienterede om udvalgets 
arbejde og syntes det havde været et godt år og omtalte de forestillinger, der havde 
været afviklet. Udvalget vil arbejde på at få ”Impro-holdet” ind på listen over fore-
stillinger, såfremt det er muligt. 

Oplyste endvidere, at fremover vil datoen for nedtagning efter en forestilling blive 
sat på prøve- og spilleplanen. Omtalte kort de planlagte aktiviteter for den kommen-
de sæson. Sagde at hun havde en intension om at skifte mellem de såkaldte ”tunge” 
og ”lette” stykker. Endelig oplyste hun, at hun meget gerne står til rådighed for nye 
instruktører i forhold til at få idéer til forestillinger. 

Blad- og PR-udvalget 

Udvalgets formand, Louise Frydendahl Ladefoged orienterede om arbejdet med blad 
og PR samt om det nye tiltag Nyhedsbrevet, der tilgår såvel aktive som interesse-
medlemmer. Nyhedsbrevet kan findes på scenens hjemmeside, som der stadig ar-
bejdes på at udvikle.  

Oplyste at det nu er muligt for alle at gå ind og skrive på Gæstebogen på hjemmesi-
den. Bladet er nu udkommet i elektronisk udgave, og det lægges fremover på HVAS’ 
side på FB samt på hjemmesiden. Angående arbejdet med PR blev det oplyst, at det 
kører fint, og der blev redegjort for tankerne om udvalgets fremtidige planer. 
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Medlemsaften- og festudvalget 
Ann-Pia Cramer Larsen fortalte, at der har været afholdt en sommerfest og en nyt-
årskur. Desværre deltog der ikke ret mange i nytårskuren, hvilket betød, at uddelin-
gen af Reumert-priser er udsat til efterårets medlemsmøde. Generalforsamlingen 
havde en god drøftelse af problemet med manglende deltagelse, og hvad der kan 
gøres for at få medlemmerne til at deltage, blandt andet var spørgsmålet om der 
måske havde været for mange aktiviteter.  Der var forslag om at bruge opslaget 
”Begivenheder” på FB, ligesom mange syntes det var en god idé, hvis ledsagere 
også kunne deltage. Dette blev godkendt. 
Der var enighed om, at udvalget skulle fortsætte med medlemsarrangementerne, i 
hvert fald til næste generalforsamling. 
Kostumeudvalg 
Da Margit Ladefoged havde meldt afbud grundet sygdom, redegjorde Louise Fry-
dendahl Ladefoged for udvalgets arbejde og viderebragte en tak for de gode opryd-
ningsdage, og oplyste at Margit gerne fortsætter. 

Sminkeudvalg 

Lene Korsled havde meldt afbud, og efter en kort snak om sminkning generelt, blev 
det nævnt, at der fremover skal tages højde for eventuel allergi ved indkøb af smin-
ke. 
”Marketenderi” 

Da der var afbud fra Thomas Bro, redegjorde Erik Brouer og oplæste en kort kom-
mentar fra Thomas vedrørende arbejdet. Det har fungeret fint med medlemmernes 
betaling af drikkevarer. Der var forslag om etablering af en snaskekurv, men der 
blev ikke taget endelig beslutning. 

Samtlige beretninger blev enstemmigt godkendt. 
Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Kassereren, Jens Bjerrum, gennemgik det omdelte regnskab for 2016. Der har væ-
ret udgifter for 25.759,00 kr. og indtægter for 21.432,00 kr. hvilket giver et resultat 
på -4.327,00 kr., og en kassebeholdning på 69.975,00 kr. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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Punkt 4. Forslag til kontingent  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 175,00 kr. i kvartalet for aktive med-
lemmer og 130,00 kr. årligt for interessemedlemmer. 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
Punkt 5. Indkomne forslag 

Erik Brouer oplyste, at der ikke var indkommet nogen forslag fra medlemmerne, 
men bestyrelsen havde tre forslag til generalforsamlingen: 

1. Ændring af vedtægternes § 3. 

2. Visioner for Hvidovre Amatørscene 

3. ? en overraskelse 

 

1. Ændring af vedtægternes § 3. 

Forslag at § 3 ændres til: 
Som aktivt medlem kan optages enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens 
formål. 

For aktive medlemmer er der en prøvetid på 3 måneder, herefter indmeldelse og 
der betales kontingent. 

Hvis en rolle kun kan besættes med ekstern rekruttering betales der ikke kontin-
gent med mindre vedkommende ønsker at være medlem. Hvis samme person er 
med i en senere forestilling er det som medlem. 

Når vi låner skuespillere fra andre scener, betales der ikke kontingent. 

Som interessemedlem kan optages enhver, der vil medvirke til fremme af  
foreningens formål. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og Bestyrelsen sørger for at vedtægterne  
opdateres i overensstemmelse hermed. 
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2. Visioner for Hvidovre Amatørscene 

Formanden gennemgik det omdelte udkast til Visioner for Hvidovre Amatørscene. 

Generalforsamlingen havde en livlig drøftelse om udkastet, og specielt om hvor-
dan vi tager imod nye medlemmer, og hvad der kan gøres for nye medlemmer, 
dette set i lyset af de seneste udmeldinger. Bestyrelsen mente at Visionerne imø-
degik dette, idet de skulle være scenens ”ID” i forhold til at modtage og komme 
nye medlemmer i møde. Desuden var det tanken, at Visionerne skulle indgå i en 
velkomstpakke til nye medlemmer. Det blev foreslået at gå videre med disse pla-
ner, og så tage dem op til evaluering på næste generalforsamling. 
Generalforsamlingen besluttede og godkendte, at der arbejdes videre med planer-
ne omkring visionspapiret med en enkelt lille rettelse i teksten om Impro-holdet. 

3. ? overraskelse 

Erik Brouer fremlagde punktet og sagde, at jævnfør vedtægternes § 14 kan en enig 
bestyrelse indstille til generalforsamlingen, at et medlem som gennem lang tid har 
gjort et særligt stort og uegennyttigt arbejde for scenens, udnævnes til æresmed-
lem. 
En enig bestyrelse foreslog, at Hanne Sponholt Sørensen blev indstillet til æres-
medlem af scenen efter mere end 50 års stort arbejde for scenen. 
Dette blev godkendt. Alle klappede og det overraskede og glade nyvalgte æres-
medlem modtog blomster og gavekurv og kvitterede med et dybtfølt stort og rørt 
tak. 

Punkt 6. Valg af kasserer 

Jens Bjerrum genopstillede og blev valgt. 

Punkt 7. Valg af forestillingsudvalgsformand 

Louise Frydendahl Ladefoged stillede op og blev valgt. 

Punkt 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

Ann-Pia Cramer Larsen genopstillede og blev valgt. 

Punkt 9. Valg af 1. suppleant 

Cecilia Isabella Frederiksen genopstillede og blev valgt. 
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Punkt 10. Valg af 2. suppleant 

Tobias Nilsson genopstillede og blev valgt. 

Punkt 11. Valg af revisor 

Martin Larsen blev genvalgt som revisor. 

Punkt 12. Valg af revisorsuppleant 

Lotte Berit Kaae blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Punkt 13. Valg af udvalgsformænd 

 

Lokale- og teknikudvalget. 

Michael Witt blev genvalgt. 

Blad- og PR-udvalget. 

Louise Frydendahl Ladefoged blev genvalgt. 

Medlemsaften- og festudvalget. 

Ann-Pia Cramer Larsen blev genvalgt. 

Kostumeudvalget 

Margit Ladefoged blev genvalgt. 

Sminkeudvalget. 

Lene Korsled blev genvalgt. 

”Marketenderi”. 

Thomas Bro blev genvalgt. 
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Punkt 14. Eventuelt 

Lotte sagde, at det ville have været en fordel, hvis forslagene var blevet udsendt 
med indkaldelsen til generalforsamlingen. Erik beklagede fejlen og sagde, at det var 
en forglemmelse, at dette ikke var sket. 

Hanne bad om, at medlemmerne, der stod på rengøringslisten, fremover noterede i 
kalenderen i hvilke uger, de skulle gøre rent, så det altid var muligt at finde en 
dag/eller dage til det. 
 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen hermed var afsluttet og 
takkede for god ro og orden. 

 

Slut kl. 21.35 
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HVASvisioner 
 

Visioner for 

 

 
 
Første udkast den 27/11 2016 
 
 

1) Stærk identitet 
Vi er en forening med ambitiøse ildsjæle, der arbejder på et højt niveau indenfor alle teatrets 
arbejdsområder. Vi har en ambition om at spille 3-4 forestillinger om året af høj kvalitet, inkl. 
en optræden fra et evt. improhold. Repertoiret er bredt og varieret. Vores publikum skal ken-
de vores visioner, og vi vil kende og være kendt af vores lokalsamfund.   
Hvidovre Amatørscene er en ikke-bureaukratisk organisation som medlemmerne har et ind-
gående kendskab til. Bestyrelsen har til opgave at koordinere foreningens aktiviteter, og skal 
gå forrest i arbejdet med at formidle vores forenings historie og identitet til medlemmerne 
og til omverdenen. 
 

2) Stolt fællesskab 
Det skal være en fornøjelse at mødes - vi skal være glade for hinanden og vores teater. Vi skal 
kommunikere i øjenhøjde. Der skal være plads til forskelligheder, og der skal være plads til at 
man kan komme på Hvidovre Amatørscene af forskellige årsager. Vi har respekt for hinan-
den. 
Vi har et forpligtende fællesskab, hvor vi kommunikerer åbent og tydeligt med hinanden. Vi 
er seriøse og ansvarlige - uanset hvilken opgave vi bliver stillet overfor. 
Ingen udfordring er uønsket, og vi er lydhøre overfor nye idéer, der alle tages op under saglig 
dialog. Vi bakker op om hinandens produktioner, og giver konstruktiv feedback. Vi er stolte 
over vores lokaler, og vi arbejder aktivt for også i fremtiden at kunne gøre brug af dem fuldt 
ud. 
 

3) Stort vovemod 
Vi tør tage chancer og miste fodfæste for et øjeblik. Vores medlemmer skal have mulighed 
for at udvikle sig, og tage på relevante kurser med opbakning fra foreningen. 
Vi tør vise mod ved at give plads til nye initiativer under ansvar. Vise tillid og give slip, og lade 
folk gøre deres egne erfaringer. Se muligheder i stedet for begrænsninger. 
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Den Besvimede Hest 
- en komedie af Francoise Sagan 

Af: Ann-Pia Cramer-Larsen 

Det er ingen hemmelighed, at jeg altid godt har kunnet tænke mig, at dette stykke 
blev opført på HVAS. For år tilbage spurgte jeg samtlige instruktører, men nej, ingen 
havde lyst til at sætte det op. Det kommer kun til at ske, hvis jeg selv instruerer det. 

Vi går lige tilbage til år 2010, hvor jeg for alvor tog fat i stykket første gang. Louise, 
som dengang studerede dramaturgi, renskrev stykket og vi brugte mange timer på at 
gennemlæse og tilrette det som vi mente absolut ikke holdt, gennemlæse og tilrette 
igen osv. Vi havde også en enkelt læseprøve dengang. 

Men jeg ved ikke - jeg mistede modet tror jeg?? Det er jo ikke bare lige – der er utro-
lig mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Så stykket blev sat i bero. 

Men stykket har ulmet i mit hoved lige siden. Tør jeg kaste mig ud i at instruere? Jeg 
har haft mange lange samtaler med mig selv, og er endelig kommet frem til: Ja, jeg 
tør godt,  jeg gør det sgu – og flere af mine søde teaterveninder har lovet at gribe 
mig, hvis det skulle gå helt galt. Så nu er jeg bare SÅ tændt på det her. 

Den besvimede hest er vågnet op til dåd – nu skal det være. 

Vi har søgt om rettigheder til at opføre stykket. Det viste sig, at der ikke før var givet 
tilladelse til, at opføre stykket på amatørteater, så forlaget måtte lige vende fore-
spørgslen i Paris hos dem, der har rettighederne. Stykket har været opført i 1968 på 
Det Kongelige Teater og ikke siden. 

Vi fik tilladelsen, og bliver derfor den første amatørscene i Danmark, der må opføre 
stykket. 

Det hele skal lige passe ind i andre opsætninger hernede, så forestillingen kommer til 
at have premiere til april-maj 2018. 

Inden for et par måneder vil jeg samle mit hold.  
Jeg ser frem til en spændende proces. 
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En Pinlig Affære 

Af: Louise Frydendahl Ladefoged 

To af scenens medlemmer har været på udlån til Nørrebro Teater for en enkelt 
aften for at læse op af deres teenagedagbøger i eventet En Pinlige Affære. Og 
manner, det var pinligt! Og rørende og virkelig sjovt! 

Det var tredje gang jeg læste op af mine teenageskriverier. For Simone var det 
første gang. Ingen af os har sådan for alvor nogensinde tænkt, at andre skulle hø-
re eller læse de ord vi skrev dengang i dybeste alvor. Hårdt var det jo at være 
teenager. Mange ting skulle opleves for første gang, og der blev ikke sparet på de 
store ord når vi hældte vores hjerter ud på de hemmelige sider. 

Men nu stod vi så der. På scenen i foyeren på Nørrebro Teater og læste op for 
venner, familie og vildt fremmede mennesker. Sjældent har jeg hørt så meget 
latter på en gang, og det var mere end almindeligt svært at holde masken og læse 
helt neutralt op. Men det var den fedeste, mest givende oplevelse for os begge. 
Alle kan jo relatere for vi har alle sammen været der. Famlet rundt og prøvet på at 
få alting til at give mening (nogle af os arbejder stadig på sidstnævnte….). Midt i al 
pinligheden var det en kæmpe oplevelse at høre hvordan vi alle sammen har skre-
vet det samme på forskellige måder i vores dagbøger. Alle kredsede om vægt, 
kærester (og ikke mindst manglen på dem), tøj. Forældre! En enkelt læste op af 
sine rejsebreve til forældrene fra en tur med den rejsende højskole. En bustur til 
Indien og hjem igen dengang i 70’erne, hvor idealismen (også) tordnede gennem 
verden, hvor håret var langt og buksebenene var vige. 

Her får I helt eksklusivt et par uddrag fra vores dagbøger: 
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”Kære dagbog 
Mathilde er syg, så hun var ikke i 
skole. Jeg snakkede rigtig godt 
med Nicoline i skolen i dag.  
Torben - altså praktikant Torben 
er altså herre sød og flink. Jeg er  
mere end 10 sider foran i  
matematik.” 
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Et udlån til Glostrup Amatørscene 

Af: Simone Bille 

Jeg har været så heldig at være medvirkende i ”Sommerhuset” på Glostrup Amatør-
scene.  Efter at have haft en pause fra selv at være aktiv på de skrå brædder i 2-3 år, 
fik jeg i sommeren 2016 kontakt til Rikke fra GAS. Hun skulle være instruktør på 
stykket ”Sommerhuset”, som var hendes 2. opsætning som instruktør. Hun mang-
lende en ung kvinde til stykket, og jeg hungrede efter at stå på scenen, da de styk-
ker, jeg havde haft mulighed for at være med i på HVAS, ikke havde haft vakt min 
interesse. 

”Sommerhuset” er en forestilling med 4 spillere, som mere eller mindre er på sce-
nen hele tiden i den times tid, stykket varer. Alle fire roller er omtrent lige store, og 
det har været en udfordring at arbejde med dette stykke, da det er en konstant 
vekslen mellem tilbageblik og spil i nuet, mellem at agere ens egen karakter og ka-
rakteren i spil som en af de andre karakterer, en vekslen mellem at være fuld og 
ædru, at være munter og trist, at være glad og frustreret og så det hele med et lille 
tvist. Jeg føler virkelig, at det at deltage i ”Sommerhuset” har været givtigt for mig i 
forhold til mine muligheder for at folde mig ud på scenen. Men vigtigst af alt har det 
været en kæmpe personlig succes for mig at være med, fordi jeg på GAS er blevet 
mødt med en hjertevarme uden lige, fordi jeg er blevet budt ind i fællesskabet fra 
dag ét og som den væsentligste faktor, fordi jeg er blevet mødt med en anerkendel-
se og begejstring for mine evner inden for skuespil-verdenen. Jeg har desværre ofte 
følt, at jeg på Hvidovre Amatørscene ikke har haft mulighed for at vise, hvad jeg er i 
stand til på en scene, følt, at jeg kunne meget mere, end de roller, jeg som oftest er 
blevet tilbudt, har krævet. Så det har virkelig været et selvtillidsboost at være med i 
”Sommerhuset”, hvor jeg gennem hele forløbet i den grad er blevet rost. 

Og mit udlån til Glostrup stopper ikke her. Allerede i forsommeren mødes holdet, 
som skal være med i ”Festen”. Jeg nød at være med i ”Festen”, da vi spillede den på 
HVAS, og jeg glæder mig til igen at arbejde med dette stykke, denne gang i en anden 
rolle. Derefter håber jeg, at det hele kommer til at passe med, at jeg efter ”Festen” 
vil være et sted i mit liv, hvor der fortsat er tid til teater, og at der på HVAS sættes 
nogle stykker op, hvor jeg føler, at jeg har mulighed for at levere noget drama på 
scenen, som jeg selv vil være stolt af, og hvor instruktøren kan se mig deltage. Ind til 
da er jeg jo heldig at være en del af teaterkoncerten ”Jeg er Havren” på Hvidovre 
Amatørscene, for der er ingen tvivl om, at jeg er og bliver en HVASSER. 
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Søndag hos et æresmedlem 

Af: Louise Frydendahl Ladefoged 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udnævnelsen kom vist ret meget bag på Hanne. Æresmedlem. Både rørt og stolt 
(tør jeg godt påstå) modtog hun udnævnelsen på generalforsamlingen. Det var 
simpelthen fortjent efter mange år som trofast medlem, og efter alle de timer, 
der er blevet lagt på Hvidovre Amatørscene. Der må gemme sig mange minder og 
historier. Om forestillinger, personer, festivaler og gode grin. Det gør der også. 
Hanne deler glædeligt ud af det hele, da jeg er taget hjem til hende en grå søndag 
eftermiddag. Hendes hyggelige hus er ikke sådan lige til at finde for en stakkels 
iPhone og dens ejer, der efter en forvildet køretur op og ned af Avedøre Havnevej 
og andre umulige veje må ringe efter hjælp. Hanne guider kyndigt. Jeg er tilsyne-
ladende ikke den første, der må give fortabt, og det letter jo lidt på den indre 
stemning. 

 

Før byvej 
Egentlig skulle interviewet handle mest om Hanne. Men meget hurtigt kommer 
det til næsten at handle mere om foreningen i en slags kronologisk udlægning af 
scenens historie, alt sammen selvfølgelig set gennem Hannes øjne. “Min mor så i 
Hvidovre Avis, at de søgte nogle amatørskuespillere på Holmegårds Amatørscene, 
og så mente hun at det var noget for mig, for jeg havde jo spillet skolekomedie” I 
sin ungdom var Hanne både et år i Tyskland og et år i Paris, men vendte hver gang 
tilbage til os. 
 

Hvad har gjort at du hele tiden vendte tilbage? Svaret falder hurtigt: “Jeg kendte 
dem. Og så har jeg syntes at det har været sjovt. Jeg begyndte jo ikke at instruere 
så tidligt, men så var jeg jo med i nogle af forestillingerne. Men jeg tror, at jeg er 
nok sådan et menneske, der vender tilbage til gerningsstedet” siger hun med et 
glimt i øjet.  
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“Også fordi det lå i Hvidovre. Vi brugte Holmegårdsskolens aula til at opføre forestillin-
gerne i, og så brugte vi siden Langhøjskolen. Vi lånte et klasselokale til at øve i, og der er 
en rigtig fin teatersal, den fik vi lov til at låne et vist antal dage. Til at sætte kulisser op, 
og til at spille.” På det tidspunkt var det dog ikke noget med otte forestillinger og egen 
teknikgruppe. Skulle der sættes lys kom der en mand fra kommunen, der hed Foberg, 
som hængte lamper op. Man arbejdede til man var færdig dengang, for Foberg havde 
kun dén aften. 
 

Den gamle skole på Byvej 
Flere medlemmer af scenen var meget 
optagede af at få egne lokaler, og arbejde 
hårdt for det. Der blev holdt møder med 
kommunen, og knoklet for det, før man 
endelig kunne flytte ind i den gamle skole 
på Byvej 56. Inden da var det dog privatbo-
lig, med stue inde i det der nu er vores 
teatersal. Meget så anderledes ud sam-
menlignet med de nuværende lokaler. 
 

“Altså forhøjningen var der. Der hvor vi har scene. Men i den ene side var der en stor 
pejs. Det var jo en privat mand, der boede der, så der var stue i det område” siger Han-
ne og viser gamle fotos fra den store mappe med forestillinger lige fra årene på Holme-
gaardens skole. “Og det var sådan muret med gule sten. Køkkenet har jo været der altid. 
Derude. Så tror jeg nok at vi satte væggen op så vi fik sminke- og kostume rummet.” 
 Arbejdet med at lave lokalerne teatervenlige foregik sidst i halvfjerdserne. Flere med-
lemmer havde hænderne skruet rigtigt på og har bygget teatersalen op med teknikerbur 
og scene. “Henrik (tidligere formand. red.) kunne alt med sine hænder. Det kan han sta-
dig. Min eksmand var smed, og Lis, som var min gode veninde, hendes mand havde et 
vvs firma”. Alle tre mænd var med til at bygge salen om til det vi kender i dag.” Det blev 
officielt indviet i 1981 - komplet med sæder  købt fra en gammel nedlagt biograf på 
Amager. 
 

Flere af forestillingerne blev lavet fra bunden af af foreningens formand. “Henrik lavede 
sådan nogle musikforestillinger, og han skrev nogle af dem selv. Han lavede en om Poul 
Reichardt og der havde vi det lille band. Det havde vi faktisk. Det som du savner nu” si-
ger hun med henvisning den forestilling jeg selv er i gang med at lave. “Den der Poul 
Reichardt forestilling hvor jeg var jeg med på scenen var vi rundt med. Det var vi meget 
dengang. Rundt på plejehjemmene i Hvidovre med numre fra forestillingen. Revyerne i 
slut halvfjerdserne spillede vi nede i vores medborgersal, hvor der nu bliver spillet tur-
neteater og alt muligt. Amatørscenen var ikke stor nok til det, og det var inden at teatret 
var rigtig færdigt.” Det var under de store (og populære) revyer, med tekster fra scenens 
medlemmer, der blev lavet sidst i 70’erne at Hanne startede med at optræde som Dron-
ning Margrethe, en rolle hun gentog mange gange.  
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“Det var skægt. Det må jeg sige. Det var det. Jeg kan huske da jeg skulle komme ind af 
sidedørene, og Poul han var i sit pæne tøj og skulle føre mig ind. Jeg havde blomster i 
hånden, og faldt op af trappen og alt det der. Hele første række, de rejste sig sgu op!” 
Det minde afstedkommer et stort grin fra os begge inden Hanne fortsætter med at 
fortælle om de mange revyer, hvoraf det kun var halvtredsårs jubilæumsrevyen, der 
spillede på vores egen scene. 

 

Instruktørdebut og fællesskabsfølelse 
“Jeg var fjorten dage på Herning Højskole på et instruktørkursus med professionelle 
lærere. I mange år var det en af de bedste ferier jeg havde haft. Det var simpelthen så 
sjovt. Efter det har jeg gået på rigtig mange weekendkurser. DATS lavede så mange 
kurser, og Københavnskredsen gjorde også.” Listen over kurser fortsætter: sminkekur-
ser, retorikkurser. “You name it” siger Hanne. 
“Hver gang der var kurser på Asserbohus og si-
den på Stevns Ungdomsskole, så deltog man jo i 
et af kurserne. Og jeg deltog typisk altid på in-
struktørholdet.” 

 

Kan du mærke en forandring gennem årene? I 
forhold til hvordan foreningen har kørt? 

 

“På nogle punkter kan man, fordi den der styrer, 
det er jo typisk formanden, har ændret sig med 
årene. Henrik, der var formand dengang… Han 
bestemte meget. Man orkede næsten ikke at gå 
op imod ham, fordi han kunne blive ved med at 
argumentere. Man må også sige at han lavede et 
kæmpe arbejde. Da vi skulle have et orkester 
lærte han sig at tromme... Der er mere lydhør-
hed nu i det hele taget.“ slutter hun. 

 

Bar røv og gardinkjoler 
Nogle vil måske kunne huske at jeg i små interviews har bedt flere medlemmer for-
tælle om en særlig begivenhed i løbet af deres tid som medlemmer i foreningen. No-
get, der har efterladt stærke, gerne positive, spor. Det samme spørger jeg Hanne om. 
Der bliver stille længe, før hun svarer “Jaah. Det ved jeg ikke. Jeg synes der har været 
så meget. Jeg synes, at jeg har haft mange gode oplevelser. Jeg synes jo selv at mange 
af de forestillinger jeg har lavet, har jeg været meget tilfreds med.” En specifik begi-
venhed får jeg ikke ud af Hanne lige med det samme, men hun har noget andet i ær-
met fra dengang hun medvirkede i Lysistrate. “Vi var alle sammen iklædt kjoler af gar-
dinstof. Kvinderne nægter mændene deres rettigheder, og så forskanser de sig i en 
borg. Og så bliver mændene så trætte af det, så de iklæder en mand dametøj, og så 
skal han ind og se hvad de laver. Han kommer ind, og damerne flokkes om ham. Så 
skal de lige hive op i kjolen og så ser de at det er en mand. Så en aften, og jeg ved ikke 
om det var den sidste aften - kan du gætte hvad der skete?” 
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Ja, jeg har en fornemmelse! 
 

“Det er mig, der løfter op. Og så stod han der uden bukser på! Dengang var det ikke så 
almindeligt på en scene med bar røv. Er du sindssyg! Alle faldt ud af alting og grinede. 
Hele salen grinede. Det var altså morsomt!” Det hygger vi os meget over, mens Hanne 
serverer flere historier om netop den forestilling. 
 
Hanne som instruktør 

“Jeg har gjort det som nogle ikke har været så begejstret for: Jeg har tit udvalgt nogle 
mennesker. Du har været flink til at sige “dem der har lyst”. Det gjorde Anne også en dyd 
ud af. Jeg har nok mest gjort det, at jeg tænkte “hende dér eller ham dér”. 
Undtagelsen er der dog alligevel. For da scenen spillede Godt Nytår stod Hanne tilbage 
med Martin, Anne, Karina og Bo. Efter at have set hinanden i øjnene valgte det lille hold 
at kaste sig ud i den svære klassiker Hvem er bange for Virginia Wolf. “ Vi gik i krig med 
det. Og det blev godt. De blev forrygende gode. Anne VAR Martha. Det var hun virkelig. 
Jeg har altid haft en hang til noget dramatisk. Jeg har altid sagt at musik, det er ikke mig. 
Det kan jeg ikke finde ud af.” Så da Hanne havde forelsket sig i Hesteguden Equus af den 
engelske dramatiker Peter Schaffer allierede hun sig derfor med Anne, der udover at 
medvirke i forestillingen, så også tog sig af det kor, der indgår. I dag står forestillingen 
tilbage som en af mange fantastiske oplevelser for Hanne, der efterhånden har fået 
nævnt en del som svar på mit spørgsmål om de særlige begivenheder. Hanne har en god 
fornemmelse af sig selv som instruktør. Både de gode og de, ifølge andre, knap så gode 
sider. “Jeg har altid skullet have en finger med i det hele” fortæller hun. Helt ned til læbe-
stift og neglelak. En gammel kone, der er syg og afkræftet har da ikke lange, røde negle 
påpeger hun. 
 

Instruktørens svære stop 

I 2011 skulle Hanne instruere Hjem kære hjem. Noget hun så meget frem til. Men helbre-
det ville ikke helt som hun, og da lægen synes hun skulle tage en pause, måtte hun indse 
at det var tid til at drosle ned.”Jeg kan huske, at jeg var simpelthen så ked af det. Jeg var 
så ked af det, fordi jeg synes det var så sjovt. Men alt går jo over.” siger Hanne om en ret 
svær periode, og vi er hurtigere videre. “Det har været en god tid. Jeg har haft det sjovt, 
og lært en masse mennesker at kende. Mange af dem er jo væk nu. Det er jo trist. Men 
det er tilfredsstillende når man går derned, og har været på arbejde hele dagen. Så bliver 
man hvirvlet ind i et stykkes sfære, og så går du hjem og har det meget bedre. Du glem-
mer alt omkring dig. Man kan være udkørt og tænke “åh nej, hvor skal jeg gøre af min 
gæld i de her tre timer, men så bliver man så opslugt af det.” 
 
Vi må holde en kort pause i talestrømmen. En pause, der blandt andet bringer Hannes 
berømte flødeboller med sig. Alle medlemmer ved snart, at hvis vi kommer igennem en 
forestilling uden et ord fra Hanne som sufflør, står der flødeboller og venter på holdet 
næste gang. En enkelt gang måtte hun lave reglerne om, fordi hun ikke fik et eneste ord 
indført under forestillingerne. Fra da af skulle replikkerne falde præcis som de stod i ma-
nus før der faldt flødeboller af til holdet.  
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Pludselig kommer Hanne i tanke om forestillingen Alting og et posthus. En forestilling, 
der stadig sidder i hende, men ikke som et positivt minde. “Den er sådan en gammel 
sag. Den handler om en mor, der bor alene med sin søn Arnold. Moren er servitrice 
med flade fødder, og Arnold er en rod. Det var et skidegodt stykke, og det lavede vi. 
Det endte sådan, at fjorten dage før tog bestyrelsen op om vi kunne nå det. For de 
(spillerne. red) kunne det ikke ordentligt, og kulisserne var ikke færdige. Det var sådan 
en rigtig stue. Så knoklede vi i fjorten dage mere eller mindre hver dag, vi havde pre-
mieredato og det hele. Så blev Karina (der spillede en ung kvinde. red.) syg og blev 
indlagt på hospitalet. Det glemmer jeg aldrig nogensinde. Jeg kan huske, at jeg anede 
ikke hvad jeg skulle gøre, jeg anede ikke hvad jeg skulle sige til de andre. De var så 
kede af det. Det sluttede fuldstændigt akavet desværre. Det var meget synd. Jeg tack-
lede det forkert, det kan jeg blive ved at huske. Jeg har senere snakket med en af 
dem, der ikke syntes det var så slemt, men jeg følte det meget. Det var trist.” 
 
Den blev aldrig spillet for et publikum? 
 
“Nej. Jeg kan ikke erindre om vi spillede en generalprøve, men det er egentlig ligeme-
get. Resultatet var at det aldrig blev opført.” 
“De ting man har måttet opgive på grund af manglende personer, når nogen hopper 
fra, det er det der sker. Men jeg glemmer aldrig da jeg stod derude i køkkenet sam-
men med de der gutter…. Jeg synes at jeg burde have været lidt mere voksen, men 
man bliver slået fuldstændigt tilbage til start, ikke? Så vi fik ikke afsluttet det ordent-
ligt med dem. Kan du forestille dig at nå så langt?” Det kan jeg godt, og får sagt noget 
med, at jeg da helt sikkert ville dø. Helt så slemt bliver det nok ikke, men alle kan nok 
levende forestille sig, hvordan det må være at blive skubbet af vejen på den måde. “Vi 
har jo aldrig kørt med dobbeltbesætning. Det har vi jo slet ikke haft mandskab til. Eller 
typer.” 
 
Er der et stykke, hvor du tænker, at det ville du dælme godt have haft lavet? 
 
Hanne nævner igen Hjem kære hjem, som hun så gerne ville have lavet, og hun skal til 
at sige mere om de forestillinger hun fik lavet, da hun pludselig afbryder sig selv med 
et stort “JO, der er da et stykke. Selvfølgelig er der det. Jeg tror vi startede på det, 
men det kunne ikke lade sig gøre. Det hedder Katharina Blums tabte ære. Et tysk styk-
ke. Det handlede faktisk lidt om pressen magt. Hvordan den kan ødelægge folk. Det 
var en drøm i mange år. Det var fordi jeg var så optaget af ham der tyskeren, der for-
klædte sig som journalist på Bild. Det tyske sladderblad, som var af værste skuffe. Han 
forklædte sig som journalist og afslørede deres metoder. Günther Wallraff hed han. 
Og så var der her stykke, som handlede om en uskyldig ung pige, der har en kæreste, 
og pludselig bliver han involveret i et eller andet, og så får pressen færten af det. Og 
de ødelægger sådan set hende. Det er jo det du også oplever i dag, ikke? Så det ville 
stadig være aktuelt. Skulle man lave det  dag, så skulle man nok have fat i teksten 
igen.” 
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Vi kommer til at snakke om livet som amatørskuespiller. Det er en livsstil på mange 
måder. For Hanne bredte det sig også til arbejdet, hvor hun instruerede firma revyer 
i flere år fordi chefen, der synes det var sjovt, gav hende den tid til det, som det 
krævede. Trods årlige brokkerier fra Hanne over kollegerne, der ikke kunne deres 
tekster, fik de alligevel både tid og penge når julen stod for døren, og der skulle la-
ves revy. Arbejde og fritid blev blandet sammen, ikke mindst fordi Hanne kunne 
trække på folk fra Hvidovre Amatørscene til at hjælpe blandt andet med musik og 
lyd. “Den energi man havde dengang. Jeg må beundre jer, der har job og tager fat i 
alt det der. Men så kommer jeg til at tænke på jamen det gjorde du også selv.” 
 

Man gør det jo fordi man får en masse igen. 
 

“Jamen det er jo det man gør. Ellers blev man ikke hængende. Nogle gange var det 
nok lidt hårdt. Men jeg var jo ikke gift, og havde ikke børn. Jeg kan godt forstå at 
dem, der starter yngre og så pludselig får de børn. Så kan det godt knibe. Især hvis 
manden eller konen ikke synes det er så fedt. Ja, det er en livsstil, og når man først 
er inde på den der bane så er det svært at slippe. 
 

Æresmedlem og et guldbryllup 

Nu er du jo blevet æresmedlem 
 

“Ja, det er jo meget fornemt. Det må jeg sige” siger Hanne lidt stolt, men også lidt 
ydmygt. “Der blev jeg meget overrasket.” Spørgsmålet om hvad fremtiden så byder 
er på en måde allerede blevet dækket grundigt. Hanne har ikke tænkt sig at slippe 
os efter faktisk at have haft guldbryllup med scenen, men vil fortsætte med at give 
en hånd hvor der er brug for det. Hive et par rekvisitter frem fra gemmerne i ny og 
næ. Tage sin tjans med rengøringsholdet, og så er der vist også noget med en masse 
manuskripter, der stadig venter på Hannes kyndige hænder. 
“Jeg vil stadig gerne høre til. Det kan jeg godt lide. Så medmindre der sker mig et 
eller andet vil jeg stadig komme. Selvfølgelig lidt på mine betingelser. Det må man 
godt som æresmedlem, ikke?” smiler hun.  
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MINI-KURSER FOR GAS OG HVAS MEDLEMMER 
2. og 3. september 2017 i Glostrup 

 
Har du lyst til at bruge en weekend sammen med dine teatervenner, så kom og 
deltag i et af de spændende kurser. Hvis ingen af kurserne tiltaler dig, og du alli-
gevel gerne vil deltage, så kan du melde dig til forplejningsholdet. 
 
Sidste frist for tilmelding er 31. marts 2017. Det er vigtigt, at denne dag overhol-
des, da styregruppen mødes d. 3. april for yderligere planlægning!!! 
 
Du kan vælge mellem følgende (bemærk, at Jens pt. står for to kurser. Det er 
selvfølgelig kun det ene, der bliver aktuelt afhængigt af antal af tilmeldinger): 
 
Sang og Stemmetræning: Underviser: Per (GAS) 

 Vi tager udgangspunkt i at bruge stemmen i sang og tale.  Vi kigger på basis tek-
nikker såsom vejrtrækning, støtte, effekter, frasering og fortolkning mm. Vi skal 
også lytte til noget musik, fortolke det og snakke om hvad der er godt og dårligt 
ved disse. Hver deltager bedes forberede en sang efter eget valg, og bedes med-
dele valget til instruktøren i rimelig tid, så han kan skaffe noder. 

Instruktørkursus for øvede: Underviser: Jens (GAS) 

Kurset henvender sig til instruktører med en god del erfaring. Jeg vil gennemgå 
forskellige redskaber til instruktion og indgangsvinkel til et stykke og så vil vi 
øve det i praksis. Vi vil også se på de forskellige udfordringer der er ved forskel-
lige genre. Jeg vil finde skuespillere udefra, så vi ikke skal bruge tid på at være 
skuespillere for hinanden og I får lov til at arbejde med skuespillere I ikke ken-
der i forvejen. Hvis der bliver tid til det vil jeg også gerne lave en lille instruktør-
workshop, hvor vi ser hinanden arbejde. Planen er et lille hold på maks. 3. 

Fysisk teater: Underviser: Jens (GAS)   

Vi kommer til at arbejde med forskellige måder at være fysisk til stede på en 
scene og bruge kroppen fysisk i rummet. Vi kommer til at arbejde med dette ud 
fra flere forskellige indgangsvinkler og ud fra forskellige metoder. Det er ikke et 
kursus i moderne dans, men et kursus i hvordan man kan bruge kroppen og 
rummet i de almindelige forestillinger vi laver på vores scener. Derfor kan der 
godt komme opgaver, der er meget fysiske og vi kommer til at lave opgaver der 
kan minde meget om det rent fysiske teater, men med mange elementer, der er 
vigtige ved traditionelt teater.  
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Man behøver ikke at være meget fysisk stærk for at deltage. Man kan gå ind i op-
gaverne med den fysik man nu en gang har og kan selv styre hvor fysiske det bli-
ver, men det er en god ting at have noget tøj på, der er godt at bevæge sig i. For at 
kurset skal kunne fungere bliver vi nødt til at være et forholdsvis stort hold på 
min. 6 personer. 

 Teknikkursus: Underviser: Rune (GAS) 

Kurset skræddersys efter de deltagere, der melder sig på det. Det vil sige, at kort 
efter deadline for tilmelding sender man sine ønsker til Rune, der derefter sam-
mensætter en kursusplan. 

Sykursus: Fra mønster til kostume: Underviser: Margit (HVAS) 

Dette kursus henvender sig både til de uerfarne og de lidt mere øvede. I løbet af 
workshoppen skal vi sy et (relativt enkelt) kostume færdigt hver, og vi skal igen-
nem følgende af sy processens mest basale elementer: Lær at læse et mønster, 
lær at ændre størrelsen på et mønster, valg af stof, klippe i stof, sy en prøve og 
tilpas og sy kostumet færdigt. Mange tror at det er selve det at sy et kostume, der 
tager lang tid. Det kan det selvfølgelig også gøre, men i princippet er det faktisk 
selve forberedelsen, der tager længst tid. Hvis vi har tid og lyst kan vi også gen-
nemgå mere detaljerede ting omkring de lidt sværere kostumer, som fx store 
komplicerede kjoler eller jakker. Ved tilmelding må I meget gerne skrive lidt om 
hvor meget erfaring I har, så kurset kan tilpasses. 

Dramaturgi: Underviser: Louise (HVAS) 
Kurset henvender sig til dem, der gerne vil forstå hvad dramaturgi er, og hvad det 
betyder for en tekst eller en forestilling. Det vil både være relevant for instruktø-
rer, dramatikere og dem, der bare er nysgerrige på hvordan en tekst kan være 
bygget op på forskellige måder. Vi skal se lidt på de grundlæggende modeller og 
også på nogle af de dramaturgiske grundbegreber.  For at gøre det hele lidt mere 
konkret gennemgår vi en klassisk og en moderne tekst, men jeg vil også løbende 
komme med eksempler fra skuespil. Hvis der er tid til det forsøger vi, med ud-
gangspunkt i et kendt forlæg (roman, film, digt) at lave et koncept til en teaterfo-
restilling. 

Forplejningshold: Tovholder: Pernille (GAS) 
Vi skal sørge for, at alle kursisterne får frisk vand, kaffe og te. Vi sørger for frokost, 
frugt og kage i løbet af dagene og så står holdet for fællesspisning lørdag aften. 
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Begge dage starter kl. 10.00 på Glostrup Amatør Scene, Vældegårdsvej 30, 2600 
Glostrup. 
Lørdag aften kl. ca. 18 vil der være fællesspisning og almindelig hygge for alle 
deltagere. 
Kurserne er gratis, da de er sponsoreret af de to scener. 
 
Tilmelding: 
Skriv til OU@glostrupamatoerscene.dk senest 31/3-17. 

Skriv hvilket kursus du ønsker at tilmelde dig eller om du ønsker at være på for-
plejningsholdet. 
 
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at støtte op om dette tiltag og ser frem til en 
spændende teater weekend med masser af udfordringer, grin og hygge. 
 
Venlig hilsen 
Styregruppen 
 
Erik, Ann-Pia og Louise (HVAS) 
Jens, Pernille og Dorthe (GAS) 
 
 
… og så vil vi også lige gøre opmærksom på, at årets julehygge vil blive afholdt 
d. 5/12-17 kl. 18.30 på Hvidovre Amatør Scene I skal nok høre mere om dette 
senere, men sæt kryds i din kalender allerede nu. 

 

 

Glostrup Amatør Scene 

mailto:OU@glostrupamatoerscene.dk
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5 hurtige til et nyt medlem 

 

 

 

Camilla Lind 

 

 

 

Hvad laver du uden for HVAS? 

Jeg arbejder som bioanalytiker på  Rigshospitalets klinisk fysiologi-
ske og nuklearmedicinske afdeling. 

Hvad drømmer du om? 

Jeg drømmer om at blive fastansat og få sparet op til at komme ud 
og rejse. 

Ynglingsgenre? 

Jeg kan bedst lide gamle komedier :-D 

Den første du mødte fra HVAS? 

Den første jeg mødte fra HVAS må være Julie, for vi har jo været 
veninder i et par år :-P 

Hvad lavede I til din første prøve? 

Hmmm…. Tror jeg sufflerede fra start af. 
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Husk at En plads i mit hjerte har 
premiere fredag den 24. marts! 
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Kalender 
24. marts: Premiere ”En plads i mit hjerte”. 

 

19. april: Premiere ”Jeg Er Havren” 

 

24. april: Bestyrelsesmøde 

 

 

 

 

Bestyrelse 
Erik Brouer (formand): 

erikbrouer@hotmail.com 

 

Louise Frydendahl Ladefoged (forestillingsudvalgsformand): 

louisefrydendahlladefoged@gmail.com 

 

Jens Bjerrum (kasserer): 

kasserer@hvasnet.dk 

 

Michael Witt: 

kritewitt@hotmail.com 

 

Ann-Pia Cramer Larsen: 

piacramer@hotmail.com  


