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Det er ren snyd og bedrag, når en jonglør Samuel Gustavsson, mimekunstner Nina Åkerlund og En-
semble  MidtVest forfører publikum i forestillingen CHORD. Hverdagsobjekter forandrer sig, magiske 
forsvindingsnumre sættes i sving til suggestive toner og dans, der tilsammen skaber illusioner af, at en 
form for overnaturlighed er på spil. Men alligevel vil publikum drage tvivl om, hvorvidt det er sandt eller 
falskt, dét der udspiller sig på scenen.

CHORD er en eksperimenterende instrumental forestilling, der leger med menneskets trang til at tænke 
’hvad nu hvis’, selvom det godt ved, at det hele faktisk er snyd og bedrag. En af inspirationskilderne til 
forestillingen er verdens første spiritistiske superstars, The Fox Sisters, der i 1800-tallet overbeviste folk i 
USA om deres evner som medier. En dag valgte en af søstrene at afsløre søstrenes hemmelighed i et fyldt 
teater, og fra den dag var deres ry ødelagt. Men på trods af dette fortsatte folks fascination af det spirit-
istiske, og få år efter kunne søstrene igen fortsætte som medier. Det er netop denne fascination CHORD 
undersøger: Hvad er sandt, og hvad er falsk? Og kan man sætte pris på en løgn, selvom man ved, at den 
er falsk. 

Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i de ting i livet, som vi har svært ved af forklare. 
Eleverne får lov at undersøge, hvorfor mennesker drages af det uforklarlige. Materialet lægger op til 
gruppediskussioner og refleksioner samt praktiske dramaøvelser, objektmanipulation og musikalske 
opgaver. Diskussionerne sætter derudover eksistentialistisk refleksioner og perspektiveringer i spil. Prak-
tiske drama- og jongleringsøvelser arbejder med legen som grundsten og  træner tilstedeværelse, timing 
og fantasi.

Kære Underviser, 

8.-10. Klasse, gymnasiUm og HF. 
DansK, Drama, FilosoFi, FysiK, musiK, psyKoloGi, reliGion oG samFunDsFaG.

god Fornøjelse! 

CHord
31. oKt.-1. nov.  team teatret, Herning

8. nov.  vostrUp eFtersKole For mUsiK og teater
10.-13. nov.  KøbenHavns mUsiKteater

mere praKtisK inFo på næste siDe

medvirkende: samuel Gustavsson,  nina åkerlund og ensemble midtVest. 

instruktør: Viktoria Dalborg. scenograf: signe Beckmann. lys: tobias stål.                                        
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jylland:  
31. okt.-1. nov. kl. 19.30 
team teatret, Herning 
www.billetnet.dk  
Ung kr. 50. 

8. nov. kl. 20 
vostrup efterskole, tarm 
kontor@vostrup-efterskole.dk
Ung kr. 50.

KøbenHavn: 
10. - 13. nov. lør kl. 17 og kl. 20 og søn kl.17.
Københavns musikteater. 
www.teaterbilletter.dk 
Ung kr. 50. 

OBS! Er I  er seks personer under 25 år kan I bestille billetter til kun 35 kr. pr. næse. Bestil og print 
selv på www.teaterbilletter.dk. Dette gælder kun i København og ved print-selv billetter. 

spilletider & billetter  

Introduktion 
Lørdag d. 12. november kl. 18.30 er der Artist Talk ved Samuel Gustavsson og holdet bag CHORD i 
foyeren på Københavns Musikteater i forbindelse med forestillingen kl. 17 og kl. 20.  

Redaktion undervisningsmateriale 
Laura Frederikke Jespersen og Thilde Maria Kristensen. Design: Thilde Maria Kristensen. 
Foto: Maria Laub, Markus Hofmann og Jesper Balleby.  

CHORD er produceret af Rapid Eye i samarbejde med Ensemble MidtVest med støtte fra: 
Statens Kunstråds Musikdramatiske Udvalg, Statens Kunstråds Musikudvalg - Udviklingspuljen til ba-
sisensembler, Wilhelm Hansen Fonden, Bikuben Fonden, Københavns Scenekunstudvalg og Kulturelt 
Samråd Herning.

www.rapideye.dk



de Første spiritistisKe sUperstars 

Forestillingen CHORD leger med spiritismens univers, og hvordan mennesket søger svar i de spiritistiske 
forklaringer på livets store og uforklarlige spørgsmål. Alle har på et tidspunkt tænkt over, hvad meningen 
med livet egentlig er, og i søgen efter svar på dette spørgsmål vil mange finde spiritismen som en mulig 
løsning. Dette ses f.eks. igennem brugen af clairvoyanter, tarotkort, medier og anden form for spirituel 
guidning. Spiritismen er dog ikke blot noget, der hører det moderne liv til. 

Spiritisme: (eng. Spiritism, af spirit, ånd, fra latin spiritus), tro på, at mennesker under særlige omstæn-
digheder kan komme i forbindelse med de afdødes ånder. (Politikens filosofileksikon)

Spiritualisme: En lære, der hævder åndens virkelighed. Det kan forstås i en svagere og en stærkere be-
tydning: En lære, der hævder, at ånden (bevidstheden) ikke kan reduceres til natur (fysiologiske process-
er). (Mods. Naturalisme, materialisme). Specielt en lære, der hævder, at ånden er det egentlige virkelige 
el. det absolutte. (Politikens filosofileksikon)

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 og den menneskelige fascination af spiritismen fortsatte. 

Du kan se en kort animationsfilm om The Fox Sisters her: 
http://viborg.dk/db/diverse.nsf/Alle/424F5D55297C315E C12577CA004EABAD?OpenDocument

OPGAVER - SE NÆSTE SIDE

ThE FOx SISTERS 
Allerede i 1800-tallet kunne man opleve de første spir-
itistiske superstars: The Fox Sisters.  De tre søstre, Leah, 
Margaretta og Kate Fox flyttede i 1847 med deres foræl-
dre ind i et lille træhus i Hydesville i staten New York. 
Familien fandt hurtigt ud af, at hjemmet var hjemsøgt, 
og en nat lå lille Kate og lyttede til de uhyggelige ban-
kelyde. Hun udbrød: ”Gør som jeg”, og igennem klap 
og koder fandt familien ud af, at ånden tilhørte den 
tidligere ejer af huset, som var blevet myrdet af en 
indbrudstyv og begravet i kælderen. Og rigtigt nok; Mr. 
Fox kunne i sommeren 1848 opgrave nogle menneskel-
ige rester fra kælderen.

Kates evner blev hurtigt kendte og Fox-søstrene beg-
yndte at give offentlige demonstrationer, hvilket tiltrak 
stor opmærksomhed i pressen. På mindre end tre år var 
spiritismen bredt ud over det meste af USA og til Eu-
ropa gennem omrejsende medier. Fox-søstrene levede 
på denne måde i mange år som succesfulde medier. 
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OPGAVER - ThE FOx SISTERS
Diskuter spørgsmålene i grupper. Brug gerne internettet og biblioteket til at finde svar på spørgsmålene:

1. Hvad vil det sige at optræde som medie? Hvilke medier er på spil i CHORD?
2. Hvad er det, der gør, at mennesket får lyst til at gå med på løgnen? 
3. Findes der videnskabelige beviser for, at der eksisterer ånder/spøgelser? 
Argumenter for både ja eller nej. 

Ånden i glasset
Mange kender sikkert legen Ånden i glasset, og du har måske selv prøvet det. Det er dog ikke en leg som 
alle andre, og mange mener, at det kan være direkte farligt, at begive sig ud i seancer som Ånden i glasset.

OPGAVER - ÅNDEN I GLASSET
1. Hvad er ånden i glasset? Hvordan fungerer det, og hvem dyrker det?
2. Find eventuelle problemer ved legen og diskuter, hvordan Ånden i Glasset kan påvirke de deltagende 
både negativt og positivt.

Gå på youtube og søg efter filmen: ”Ånderne vender tilbage (radioen tænder af sig selv)”
http://www.youtube.com/watch?v=WKZ0uVw6Se4
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det er iKKe For sjovt! 
noget om leg og jonglering.  

I forestillingen CHORD står performer og jonglør Samuel Gustavsson på scenen sammen med mimekunstner 
Nina Åkerlund og Ensemble MidtVest. Samuel Gustavsson er også idémanden bag forestillingen CHORD, og i 
dette afsnit kan du læse om, hvordan han arbejder med leg og jonglering. Du kan også selv prøve kræfter med 
leg og jonglering i virkeligheden! 

hVAD ER jONGLERING?
Samuel Gustavsson beskriver jonglering som en klassisk intelligenstest med tre figurer, hvor det er hans opgave 
at finde ud af, hvilken figur der fortsætter mønstret visuelt: “Hvis jeg kaster den op her, hvor skal jeg så være når 
den kommer ned og hvad følger derefter. Så jeg skal tænke i serier og sammenhænge”.
(Artisten, december, 2008).

LEGEN ER EN ARBEjDSmETODE
Legen er en grundsten i Samuel Gustavsson arbejde. Den træner tilstedeværelse, timing og fantasi.  Ud fra 
princippet: Med leg kan man skabe hvad som helst. Leg er ikke for kun sjov men en arbejdsmetode, hvor man 
tvinger sig selv til at bruge både sind og krop. Igennem rammerne for legen, får man konkrete redskaber, som 
man kan bruge. Som et dogme anvender Samuel regler, man hele tiden er nødt til at forholde sig til. Det er som 
en leg, hvor man lærer at forholde sig til regler, og disse regler gør, at man kan udelukke al den information, der 
ikke gavner tilstedeværelsen eller spillet. En leg er begrænsninger, der gør, at man nemmere kan skabe. Man er 
ikke bange for at tabe hinanden, men man kan se en nødvendighed og en årsag og en grund til handlingerne. 
Man handler efter en nødvendighed. Man spiller ikke. Man lader ikke som  om. Man gør det rigtigt. Som i de to 
øvelser på næste side. 

opgaver - se næste side
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opgave - grib Hinanden
Denne øvelse kræver tre personer. I kan således dele klassen op i grupper med tre i hver gruppe.
Hver person i gruppen får et nummer, så I har en nummer 1, 2 og 3.  

Nr. 1 falder langsomt ned mod gulvet. 
Nr. 2 griber nr. 1 og følger nr. 1 helt ned mod gulvet. 
Nr. 2 rejser sig derefter op og falder. 
Nr. 3 griber nr. 2 og følger nr. 2 helt ned mod gulvet. 
Nr. 3 rejser sig derefter op og falder.
Nr. 1 griber nr. 3 og følger nr. 3 helt ned mod gulvet. 
Og sådan fortsætter øvelsen,

Lav øvelsen for hinanden i klassen. Tal efterfølgende om, hvor den er nem, og hvor den er svær – og hvorfor? 
Hvordan kommer det psykologiske til udtryk i den konkrete øvelse? 

opgave - rør de andre Uden selv at blive rørt
Denne øvelse foregår i par. I kan således dele klassen op i par. 
I skal nu forsøge at røre jeres partner uden selv at blive rørt. I må gerne tage hele rummet i brug. 
Prøv efterfølgende at vælge en af jer, der skal af med en trøje, som den anden skal få på, samtidig med at I 
holder kropskontakten.

Øvelserne kan igen udvides med, at I ikke må røre gulvet med mere en tre kontaktpunkter (som f.eks. en fod, en 
hånd og et knæ).

Lav øvelsen for hinanden i klassen. Tal efterfølgende om, hvor den er nem og hvor den er svær – og hvorfor? 
Diskuter hvordan legen fungerer som arbejdsmetode. Tag gerne udgangspunkt i Samuel Gustavssons tanker 
oven for. 

FÅ besøg aF en jonglør
Samuel Gustavsson har undervist i jonglering, objektmanipulation og bevægelse i mange år. Hvis I ønsker at få 
besøg af ham, så kontakt Thilde Maria Kristensen på mail:thilde@rapideye.dk eller mobil: 26 17 66 83. 
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mUsiKalsK magi 
ensemble midtvest og maUriCio Kagel

Ensemble MidtVest, som medvirker i CHORD,   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 Ensemble MidtVest også med videreudvikling af den klassis-
ke musikgenre bl.a. ved at lave improvisationskoncerter. Ensemblet har i den forbindelse bl.a. samarbejdet 
med Odin-teatret, 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. De flytter grænserne for, hvad klassiske musikere kan. 

Ensemblet, artisterne og instruktøren har i samarbejde udviklet det sceniske udtryk, og flere improvisator-
iske afsnit er på denne måde blevet en del af forestillingen. Musikken bliver ikke blot brugt som klassisk 
musik men også som en form for konceptmusik, hvor f.eks. musikernes kroppe bruges som instrument og 
giver lyde til forestillingens univers. Kagels værker bliver i denne forestilling arrangeret af musikerne i øjeb-
likket, og det, sammen med musikernes egne improvisationer gør, at musikken i CHORD lyder forskelligt 
fra forestilling til forestilling. (Charlotte Norholt, fløjtenist, Ensemble MidtVest). 

opgaver - Kagel og 60’erne
Kagel var nyskabende i sin genre, og som med mange andre kunstarter, var 1960’erne et årti, hvor stærkt 
eksperimenterende værker så dagens lys. 

1. Hvad gør Kagel, der er nyt? 
2. Hvad ændrer han ved, og hvilken forandring skaber det i forhold til anden klassisk musik i tiden?
3. Hvad skete der i kunstnerperioden i 1960’erne generelt? 
Kom med eksempler fra andre kunstarter og sæt Mauricio Kagel i forhold til disse.

Flere opgaver pÅ næste side

maUriCio Kagel 
Den 24. september 2011 ville komponisten Mau-
ricio Kagel være fyldt 80 år. Kagels musik er 
udgangspunktet for CHORD suppleret med live 
improvisationer af Ensemble Midtvest. Jongler-
ing, objektmanipulationer og dans udspiller sig i 
grænselandet mellem koncert og forestilling, hvor 
Kagels musik bliver brugt som grundlag for at 
orkestrere forestillingen og bevægelsernes detaljer.

Forestillingen CHORD er både en artistisk for-
estilling og en klassisk teaterkoncert. Rapid Eye 
og Ensemble MidtVest har valgt at benytte Kagels 
værker, da de både indeholder stor frihed men 
også konkrete koncepter for det sceniske udtryk, 
hvilket man ellers ikke oplever i  klassisk musik. 
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opgave - simpel  impro-opsKriFt

Øv jer i kunsten at improvisere ved hjælp af klap og jeres stemme. Kunsten er at finde på noget i øjeblikket:

1. Stå i en rundkreds og klap en fælles puls. 
2. Deltagerne træder derefter frem en for en og klapper solo henover den faste puls. 
3. Brug også gerne stemmen og sang; Alle synger samme tone (dronetone), og en efter en træder man frem og 
improviserer over denne tone.

opgave - det visUelle og mUsiK

Til underviser: Vælg et eller flere filmklip, hvor musikken er særlig tydelig.

1: Lad eleverne se filmklippet/-klippene uden lyd.
2: Derefter lukker eleverne øjnene og lytter til musikken i samme filmklip.
3: Til sidst spilles hele filmklippet med både billede og lyd sammen. 

Prøv at skifte musikken ud med en anden slags musik. Hvordan påvirker musikken vores filmoplevelse? 
Hvad gør den nye musik, og hvordan forandrer oplevelsen sig? 
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et spørgsmÅl om eKsistens

CHORD undersøger vores grundlæggende trang til at gå med på en løgn, selvom vi egentlig godt ved, at 
det hele er snyd og bedrag. Menneskets søgen efter en mening med livet er centralt i CHORD. Med afsæt i 
verdens første spiritistiske superstars: The Fox Sisters (se side 1 ) tyer CHORD til det overnaturlige og sny-
der publikum gang på gang via kropsmagi og klassisk musik. Alle tricks blotlægges, illusionen brister, men 
kort tid efter går publikum med på løgnen igen. Men hvorfor har vi mon brug for at gå med på en løgn og 
overhovedet tro på noget? Her er forskellige udsagn, som I kan diskutere ud fra: 

Årsagsbegrebet: Alt sker af en grund.  

KierKegaard: Mennesket kan ikke selv vælge, om det vil være frit. Derimod står det mennesket frit 
for, hvorledes det vil forvalte sin frihed. (Politikens Filosofileksikon,1983)

nietzsCHe: Gud er en illusion. For at have noget at støtte sig til slår de svage sig sammen og danner 
i fællesskab myten om Gud som garant for, at der trods alt findes en evig mening. (Politikens Filosofilek-
sikon, 1983)

albert einstein: Videnskab uden religion er en utænkelighed.

sylvia browne (Clairvoyant): Sandheden er den at vi aldrig er alene. Hvert øjeblik i vores liv 
er vi omgivet af en støttegruppe fra den Anden Side som kender, elsker og forstår os bedre end vi kender, 
elsker og forstår os selv. (Den anden side og tilbage, SphinX 1999)

natUrFolK: Døden eksisterer ikke i vor forstand som et “nulpunkt”, men er en fortsættelse af livet, i 
gravhøjen, under jorden, i et skyggerige. De døde kan manes frem som hjælpeånder og til at give orakels-
var, råd og hjælp mod fjendtlige ånder.

astrologi: Mennesket kan ses som celler i Jordens organisme – og alle celler er som selve Jorden 
underlagt stærke, kosmiske påvirkninger. (Astrologiens Univers, 2005)

jean-paUl sartre: Er en af de mest berømte intellektuelle i det 20. århundrede. Han er forløber for 
den moderne eksistentialisme, som kendetegnes ved en afvisning af tilbud om mening, og som opfordrer 
hver enkelt til at beslutte sig for et liv og at bære ansvaret for denne beslutning, selvom man ikke har nogen 
kriterier for, hvilken beslutning der er rigtig, og hvilken der er forkert. Sartre sagde, ”Mennesket er ifølge 
sin værensstruktur ikke fastlagt til noget bestemt – som fx en sten eller en hammer, men mennesket må 
vælge sit væsen ved at handle i verden.” (Filosofiens historie fra antikken til i dag, 2000) 

opgaver
Diskutér de forskellige påstande. På hvilken måde kan religion/spiritisme/filosofi hjælpe mennesket? Eller 
er det en illusion, der blot holder mennesket for nar?

Vælg hver især et standpunkt i klassen, som I skal argumentere for, også selvom I ikke er enige. Kan du 
finde en filosofisk tanke/religion/spiritisme/videnskab etc., der virker mere sand end noget andet? 
Argumenter derefter for det modsatte: Hvorfor netop denne påstand umuligt kan være sand?
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