
CHORD 
Snyd, kropsmagi og klassisk musik

Det er ren snyd og bedrag, når jonglør Samuel Gustavs-
son, en mimekunstner og et klassisk ensemble forfører 
publikum i forestillingen CHORD. Hverdagsobjek-
ter forandrer sig, magiske forsvindingsnumre sættes i 
sving     til   dans    og      improviserede     toner,    der     tilsammen       skaber 
illusioner af en form for overnaturlighed. 

Og lige dér, hvor publikum bliver allermest forført, 
afslører CHORD sig selv og blotlægger al mystik. 
Alligevel vil tilskueren drage tvivl om, hvorvidt 
det der udspiller sig på scenen er sandt eller falskt? 

Spiritistiske Superstars
CHORD er inspireret af verdens første spiritistiske superstars og magiske illusionister: Søskendetrioen Fox Sisters fra 1800-tal-
let. De levede i mange år som succesfulde medier og rejste rundt i hele USA, men da en af søstrene valgte at afsløre deres 
hemmelighed i et fyldt teater, var deres ry ødelagt. Et par år efter var de dog på banen igen. Den menneskelige fascination af 
spiritismen fortsatte, som om intet var hændt. I CHORD sættes denne fascination i en nutidig ramme. Hvad er det, der gør at 
vi får lyst til at gå med på løgnen? Og hvor langt vil vi gå. 

Musikalsk Magi
Den 24. december 2011 ville komponisten Mauricio Kagel være fyldt 80 år. Kagels musik er udgangspunktet for CHORD sup-
pleret med live improvisationer af Ensemble MidtVest. Jonglering, objektmanipulationer, dans og magiske illusioner udspiller 
sig i grænselandet mellem koncert og forestilling, hvor Kagels musik bliver brugt som grundlag for at orkestrere forestillingen 
og bevægelsernes detaljer.

Hvad-nu-hvis 
CHORD er en eksperimenterende instrumental forestilling. Et sted mellem illusion og virkelighed vil publikum få fornem-
melsen af at opleve mere end det, de egentlig er tilskuere til. CHORD leger med menneskets trang til at tænke ’hvad nu hvis’, 
selvom vi egentlig godt ved, at det hele faktisk er snyd og bedrag.

Instruktion: Viktoria Dalborg. På scenen: Samuel Gustavsson, Nina Åkerlund og Ensemble MidtVest. 
Scenografi: Signe Beckmann. Lys: Tobias Stål. Produktion: Rapid Eye. www.rapideye.dk
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Ensemble MidtVest
Ensemble MidtVest (EMV) er et af landets førende kammerensembler, der består af ti unge og 
prisvindende musikere som spiller kammermusik på et internationalt højt niveau. Foruden 
den klassiske kammermusik arbejder EMV også med videreudvikling af den klassiske musik-
genre bl.a. ved at lave improvisationskoncerter. Ensemblet har i den forbindelse bl.a. samar-
bejdet med Odinteatret, jazzmusikeren Carsten Dahl, og videokunstneren Anders Elberling. 
I ensemblets samarbejde med andre kunst- og musikgenrer lægges der vægt på at de enkelte 
musikere er aktivt deltagende og engageret i processen. EMV flytter grænserne for, hvad klas-
siske musikere kan. www.emv.dk

Instruktør Viktoria Dalborg
Artist og instruktør. Viktoria er uddannet på The Commedia School i København, Scenstu-
dion i Stockholm og Autopiloterna på Cirkus Cirkör. I de seneste år har Viktoria arbejdet 
på bl.a. Orionteatern, Varieté Hablingbo, Folkoperan, Stockholms Stadsteater og Göteborgs 
Stadsteater.  På Orionteatern i Stockholm var hun bl.a. en af personerne bag den hyldede 
natvariaté Salong Giraff. Viktoria arbejder også som luftakrobat i forestillings- og eventsam-
menhæng både i Sverige og i udlandet. www.viktoriadalborg.se

Performer Samuel Gustavsson
En nytænkende jonglør, performer og koreograf med unik timing og præcision, der arbejder 
med enkle og underspillede midler. Efter cirkusstudierne 1998 i Stockholm blev han en del 
af Cirkus Cirkör, som han har turneret med i hele verden. Siden har han arbejdet i forskel-
lige projekter med cirkus-, danse- og teaterkompagnier fra Kungliga Dramatiska Teatern i 
Stockholm til Kitt Johnson X-act. I 2009 blev han en del af kompagniet Rapid Eye, se neden 
for. www.samuelgustavsson.com

Mimekunstner Nina Åkerlund 
Freelance mimeskuespiller og danser - uddannet ved Teaterhögskolan i Stockholm 1998-
2001. Nina er bl.a. initiativtager til det norsk/svenske samarbejde DeSK og har siden efteråret 
2011 deltaget i Danspoolen, som er et treårigt scenekunstprojekt i Norrbotten i Sverige.

Scenograf Signe Beckmann 
Studerede scenografi og beklædning på Danmarks Designskole, efterfulgt af en postgraduate 
på Motley Theatre Design Course i London. Hun har siden været scenograf på teater, opera 
og dans på forestilllinger i England, Danmark, Portugal og Japan. Herunder Det Kongelige 
Teater, NyAveny og CoronaLaBalance i Danmark, og The Young Vic, Queen Elisabeth Hall, 
Soho Theatre, Sá de Miranda og Aubade Hall i udlandet. www.signebeckmann.com

Kompagniet RapidEye 
Kompagniet har en unik profil indenfor moderne scenekunst. Rapid Eye blev etableret i 2010 
af jongløren og performer Samuel Gustavsson og har som mål at producere forestillinger i 
grænselandet mellem ny-cirkus, dans og objektteater samt at virke som platform for kunst-
nerisk forskning. Hvor QUIPROQUO (Dansehallerne 2011) satte determinismen i en nuti-
dig kontekst, er det nu den spirende spiritualisme fra 1800-tallet, der møder 2011. 
www.rapideye.dk 
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