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At tale om teater  
– FORTÆLLINGENS samtale

“At tale om Teater” er designet til at strukturere en samtale om din 
oplevelse med teater eller dans. Gennem en række spørgsmål eller 
instrukser bliver du bedt om at reflektere over en oplevelse, du har 
haft. 
Du kan have samtalen med dig selv, med en anden, eller i en 
gruppe.

FORTÆLLINGENS samtale fokuserer på historien, plottet og 
fortællemåde som udgangspunkt for en samtale, der bliver formet af 
den forestilling, du har set.



De øvrige hæfter er indgange til andre samtaler indenfor temaerne 
– generelt, eksperimenterende, performerne, scenografisk og lyd & 
musik.



Lad os begynde

Du behøver ikke at have en baggrund indenfor kunst eller have 
andre former for viden for at have denne samtale – du behøver bare 
at have oplevet en forestilling og være i humør til at tale om det.

Der er ingen rigtige eller forkerte svar, ingen ukorrekte samtaler. 

Hver side indeholder et spørgsmål eller en instruktion. 
Hvis du vil, kan du bruge den tomme side til at skrive dine svar på.



Et

Kunne du lide forestillingen?

 Ja    ved ikke    nej 

Skriv 3 ord der beskriver din overordnede følelser for forestillingen. 
(Dette er kun et start-spørgsmål, så brug ikke lang tid på at svare.)



Der er ti spørgsmål i denne samtale.  
Du kan nu gå videre til spørgsmål nummer 2.



To

Havde forestillingen en fortælling/ historie? 

Kan du genfortælle historien i kun seks hovedpunkter?



Når du er færdig, kan du gå videre til spørgsmål tre.



Tre

Hvad var de vigtige vendepunkter i fortællingen?



Så snart du er klar, gå videre til spørgsmål fire.



Fire

Hvad var fortællingens struktur? 
Var den lineær, cirkulær eller gentagende?
 
Kan du tegne en linje, der repræsenterer fortællingens form?
Hvilken virkning havde strukturen på fortællingen?



Når du er færdig, kan du gå videre til spørgsmål fem.



Fem

På hvilken måde blev fortælling kommunikeret?
 
Var det primært gennem tale, bevægelse, handlinger, eller objekter? 
Illustrer dit svar med et eksempel.



Når du er færdig, kan du forsætte til spørgsmål seks.



Seks

Var der noget du oplevede i historien, som mindede dig om din egen 
historie – eller en anden historie du kender?
 
Følte du, at historien var ægte? 
Eller tro mod virkeligheden?



Husk, at der ikke findes rigtige eller forkerte svar i denne samtale.



Syv

Havde historien en underliggende betydning  
(morale, budskab eller tema)? 
Hvad var det, og hvordan kom det til udtryk?



Når du er færdig, kan du gå videre til næste spørgsmål.



Otte

Hvis forestillingen havde varet længere tid,  
hvad kunne der så have været sket? 
Hvad ville ske som det næste? 
Hvordan ville det have ændret din oplevelse af forestillingen?



Gå til spørgsmål nummer ni.



Ni

Var der nogen sidehistorier, løse ender eller alternative fortællinger 
gemt i hovedfortællingen?
 
Kan du beskrive en og give den en titel, som om den var sin egen 
fortælling?



Når du er klar, kan du bladre til spørgsmål ti.



Ti

Tænk tilbage på dine svar fra de forrige sider.

Hvad har du opdaget ved at tænke på forestillingen? 
Har din mening om den ændret sig?
 
Har du lært noget om din egen livshistorie eller andres historier?



Der er en sidste ting, før du afslutter denne samtale.



Efter-samtale-spørgsmål

Hvilke andre spørgsmål vil du gerne stille dig selv eller andre  
om fortællingen?
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