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Historien om et
anderledes teater

I ti år har Katapult drevet teater i Rosensgade. Det har været ti år
med opture og nedture – men først og fremmest en periode med
masser af teater, musik, stand-up, udvikling af ny dramatik og liv
og glade dage.

Historien om Katapult begynder i virkeligheden et godt stykke tid, før man
rykkede ind i Rosensgade. Det første spæde skridt blev taget tilbage i 1994,
da fem mennesker fra forskellige teatre i Århus og Aalborg dannede en stu -
diegruppe med fokus på konflikten i Bosnien. Hensigten var at skrive og
producere en forestilling, der skulle afsløre konfliktens virkelige bødler. 
Forestillingen blev aldrig til noget, men året efter dannede de samme

personer Teaterforeningen Katapult – og fokus blev rettet mod skabelsen af
ny dansk dramatik.
Den 31. maj 1996 kunne Katapult præsentere sin første urpremiere:

Jernlady af Tym Andersen, der bliver vist på Brobjergskolen og er instrue-
ret af Torben Dahl.
I 1997 flytter Katapult og Teatermagasinet Max officielt sammen i Klo-

stergade. Og i november har Katapult Jyllandspremiere på Komethaler af
Susan Fazakerley.

Sheriffens testamente fra 1999 var
Teatergruppen Katapults tredje 
forestilling – og den sidste, før 

Katapult overtog huset i Rosensgade.

I 1999 spiller Katapult forestillingen Sheriffens testamente af Ege Arp-Hansen på Plane-
tariet i Stenomuseet. Året efter rykker Katapult ind på Brobjergskolen hos Kulturhus
Århus – og efter forhandlinger med kommunen falder det efterhånden på plads, at det er
Katapult, som fra 1. januar 2002 skal drive teatret i Rosensgade.
Med huset følger en forpligtelse til fortsat at drive stedet som Byens åbne scene.

Ni premierer og gang i den
Herfra begynder tingene at tage fart. De første måneder går med at få lokalerne indrettet og
gjort klar. Og den 17. maj 2002 på Norges nationaldag kan rådmand Torben Brandi Nielsen
officielt indvie det nye teater. Det udvikler sig til en gevaldig fest, der varer det meste af
natten. 

17. maj 2002 var der officiel åbning af Teater 
Katapult i Rosensgade. Det gik ikke stille af. En masse 
gode kræfter var sat ind på at gøre åbningen festlig.

Lars Kaalund: I en kælder • Blot til Lyst • Den Enes
Brød • Café Sanatoriet • Beckett • Tjekhov • 
Om Djævelen og Gud • Jeg tæller timerne • Kulturnat
• Mr. Mister • Kalejdoskop • Klassisk Musik & 
Lyrik • Dostojevskij • Ionesco • Om Døden 
& Erotikken • Revnefortællinger • jesus2002.dk
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Sæson-program
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Teater Katapults første
sæsonprogram bød på en
lang række forestillinger

og øvrige aktiviteter.
Og takket være en velvil-
lig sponsor kom det ikke

til at koste noget at få
programmet trykt.
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Katapult får nu kommunale tilskud på godt 400.000 kroner mod ingen-
ting de tidligere år. En række sponsorer yder støtte, og den 1. juli ansættes
Torben Dahl formelt som teaterleder. Yderligere tre mennesker ansættes til
den daglige drift i forskellige tilskudsordninger, ligesom antallet af frivillige
også stiger betragteligt. 
Og så går det ellers løs: I løbet af den første sæson byder Katapult på

hele ni premierer, heraf to egenproduktioner og en co-produktion. Samtidig
bliver der oprettet et dramaturgiat – og dertil kommer historiefortælling, fo-
redrag, lyrikoplæsning, musik og stand-up i teatrets café.
Ikke mindst Katapults første egenproduktion, Lars Kaalunds I en kæl-

der, vækker opsigt og giver anledning til massiv presseomtale.
Flere tilskuere forlod forestillingen, fordi den var for voldsom – mens

andre blev decideret dårlige, og enkelte kastede op.

”
”I en kælder” er en ambitiøs satsning af det
lille, nye teater. Katapults opsætning aftvin-
ger respekt...

Birgitte Grue i B.T. om ”I en kælder”, 
som hun giver 3 af 6 stjerner.

I en kælder var den første af Katapults egenproduktioner på
teatret i Rosensgade. Forestillingen spillede i Århus Festuge –
og blev genstand for en massiv medieopmærksomhed.

Ny dansk dramatik
Året 2003 bliver et succesår for Katapult. Hele otte premierer bliver det til i løbet af foråret – og
det overgås med hele ni premierer i løbet af efteråret. En af årets helt store satsninger er en lands-
dækkende manuskriptkonkurrence ”Ordene ud af hovedet og ind på scenen”. Ikke mindre end 123
indsendte manuskripter eller synopser giver dommerne noget at se til.
De otte bedste manuskripter bliver udvalgt til at deltage i Katapults første festival for ny dansk

dramatik. Under navnet Dramarama bliver de otte stykker opført som readings på Entréscenen og
på Katapult. Inden da har forfatterne fået koblet en dramaturg på deres arbejde – ligesom otte in-
struktører bruger tid på at forberede readings sammen med skuespillere.
Blandt de otte bedste er der to Reumert-nominerede dramatikere og en prisvinder. Vinderen bli-

ver Lise Jørgensen med manuskriptet til Lebensraum, som senere bliver opført på Katapult. Som
den eneste har hun to manuskripter med blandt de sidste otte.

Dramarama var for alvor med til
at slå Katapults navn fast som et
teater, der tager ny dansk drama-
tik alvorligt. Langt over hundrede
manuskripter blev sendt ind til
konkurrencen ”Ordene ud af hove-
det og ind på scenen”. 

Otte manuskripter blev udtaget
til Dra ma rama-festivalen, hvor de
blev opført som readings. Konkur-
rencen blev vundet af Lise Jørgen-
sen med manuskriptet til ”Lebens-
raum”, mens Christian Lollike blev
nummer 3 med ”Dom over skrig”.

Forlaget Drama udgav efterføl-
gende en bog med uddrag fra de
otte forestillinger.

Navnet af norske Jon Fosse var
Katapults festuge-satsning i 2003.
Der var tale om en Danmarks-pre-
miere, som blev instrueret af Line
Paulsen. Forestillingen blev en-
kelte steder omtalt som Festugens
højdepunkt.

John Christiansen skrev i Jyl-
lands-Posten: ”Forestillingen er et
godt eksempel på, hvad det frodige
århusianske vækstlagsteater med
nogle af sine rødder i universitetets
dramaturgistudie formår. Tempo,
timing og personkarakteristik fun-
gerer.”
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Det hele tog sin begyndelse
i en kælder

I dag er Esben Dalgaard Andersen et etableret navn som skuespil-
ler. Reumert-belønnet for sin rolle som Mogens Glistrup, kendt for
sin medvirken i Live fra Bremen. Men det hele startede med hans
medvirken i Katapults allerførste forestilling.

For en tid forsøger vi at skrue uret næsten ti år tilbage. Nærmere bestemt til
Århus Festuge 2002. Det nye teater Katapult står klar til at barsle med sin
allerførste egenproducerede forestilling. Valget af forestilling er faldet på
Lars Kaalunds psykologiske thriller I en kælder.
Og der bliver knoklet, nærmest i døgndrift, for at blive færdig til premie-

ren. Blandt skuespillerne er den dengang 26-årige Esben Dalgaard Ander-
sen – et endnu ubeskrevet blad, der med denne forestilling har sit første
lønnede job som skuespiller.
– Den forestilling lavede et ramaskrig. Vi havde premiere på den i for-

bindelse med Århus Festuge, så der kom jo en masse mennesker.  Det faldt
også sammen med, at vi fik de nye gratisaviser, så det var med til at sikre
en masse medieomtale, husker Esben Dalgaard Andersen.
– Til premieren sad der to grandvoksne mænd på første række. Den ene

af dem besvimede – og den anden måtte hjælpe ham udenfor. Det var i det

hele taget en forestilling, der virkede enormt stærkt på folk. Jeg kan huske,
der var flere, som udvandrede, og også flere, som fik det dårligt under fore-
stillingerne.
– På det tidspunkt var Lars Kaalund virkelig et hot navn. Han var chef

for Østre Gasværk – og det her stykke havde tidligere rystet den køben-
havnske teaterverden. Vi kaldte vores opsætning for Jyllands-premiere. Og
Katapult er jo en lillebitte intimscene. Så stykket virkede både barbarisk og
råt på publikum. 
– Der er nogle virkelig dramatiske scener. Med en voldtægt og en scene,

hvor tungen bliver flået ud af munden på den kvindelige hovedperson. Det
virker måske ekstra stærkt, når publikum er så tæt på. Skellet mellem fik-
tion og virkelighed forsvandt. Og det var stærkt at opleve – også som skue -
spiller, siger Esben Dalgaard Andersen.

Verdensberømt i Århus
Forud for selve arbejdet med forestillingen havde der været en længere pro-
ces med udvælgelsen af skuespillerne. De fleste af de medvirkende kom fra
København og blev indlogeret på hotel i Århus, mens prøverne og forestil-
lingerne varede.
– Jeg har en erindring om, at vi selv gik og malede gulve og vægge – og i

det hele taget knoklede næsten i døgndrift. Det var fantastisk – og vi kom
enormt tæt på hinanden. Det kan næsten ikke undgås. Jeg har stadig kon-
takt med Iben og Martin, som også var med i forestillingen – og har faktisk
lige været til bryllup hos Martin, fortæller Esben Dalgaard Andersen.
– Jeg blev nærmest verdensberømt i Århus på den forestilling. Vi fik jo

sindssygt meget omtale. Jeg var kommet over fra København for at med-

Esben Dalgaard Andersen blev først optaget på teaterskolen 
efter at have søgt seks gange. ”I en kælder” på Katapult satte 
karrieren i gang.



– Alt i alt var det kæmpestort. Og teatermæssigt var det første gang, min
mødom blev taget...

Seks afslag fra teaterskolen
Esben Dalgaard Andersen fortæller, at efter succesen med forestillingen i
Århus søgte han ind på teaterskolen – i øvrigt sammen med Iben Dorner,
som havde spillet den kvindelige hovedrolle.
– Iben kom ind på teaterskolen kort efter. Det gjorde jeg ikke! Og det var

jeg noget jaloux over. Men året efter lykkedes det. Da havde jeg også forsøgt
at komme ind hele seks gange.
Da han gik i gymnasiet i Vejle, var det ikke nødvendigvis skuespiller han

ville være. Men da han bagefter fik et job i Spanien, hvor en del af jobbet
gik ud på at optræde for turister, fik han blod på tanden.
Han fik først en uddannelse fra Det Danske Teater- og Balletakademi,

inden han drog et halvt år til New York, hvor han gik på Lee Strassberg 
Theatre Institute. Og endelig blev han optaget på elevskolen ved Odense
Teater, som han blev færdiguddannet fra i 2008.

Premiere-nervøsitet
For en tid skruer vi lige igen tiden tilbage til Århus Festuge 2002. Skue -
spillerne og instruktøren knokler med at få forestillingen færdig til tiden.
– Egentlig tror jeg ikke, Torben Dahl brød sig om forestillingen. Men jeg

tror, succesen kom bag på ham. Og egentlig tror jeg heller ikke, det var
nogen skidegod forestilling. Men det var jo en forrygende start, siger Esben
Dalgaard Andersen.
Han fortæller, at en af medspillerne i den grad led af premierenerver. Og

det er ikke ret smart som skuespiller. Det kan være fint nok med nerver –
de skal være der – men de skal ikke tage overhånd. 
– Martin kastede op – helt vildt – før premieren. Og også forud for de fle-

ste andre forestillinger. Så slemt var det. Inden han gik på scenen spiste han
så nogle lakridspoletter for at tage den værste dårlige ånde – fordi han bl.a.
havde en kyssescene...  �

virke i den her forestilling – og jeg havde inviteret min gode ven Daniel
over. Selvfølgelig for at se forestillingen, men i virkeligheden mindst lige så
meget for at han skulle se, hvor kendt jeg var blevet. Og det virkede.
– Reaktionen på forestillingen var helt uventet. Men det var da fedt at

opleve!
– Det er ikke lang tid siden, at jeg blev opsøgt af en pige til en julefro-

kost, som spurgte, om det var mig, der havde spillet med i I en kælder. Det
måtte jeg jo indrømme – og selv så lang tid efter skabte det lidt afstand,
fordi den rolle jeg spillede, var fuldstændig rablende gal, fortæller han.

Skuespiller med succes
Vi skruer lige uret frem til nutiden. Interviewet med Esben Dalgaard Ander-
sen foregår i privaten, på femte sal i hans lejlighed på Amager. I dag er han
en etableret skuespiller med succes og egen agent. Han har modtaget en
Reumert-statuette for sin rolle som Mogens Glistrup, i en hel sæson medvir-

kede han i TV2s fredagsunderholdning Live fra Bremen – og han er blevet
tilbudt hovedrollen i en ny dansk film, hvis ellers finansieringen falder på
plads.
– Der er ingen tvivl om, at det hele startede for mig med den forestilling.

For mig var det kæmpestort. Det var en gave, en mulighed. Og ingen tvivl
om, at det var mit egentlige gennembrud.
– Den forestilling gav mig troen på, at det var det, jeg skulle. Jeg fik vir-

kelig gentændt gnisten.
– Katapult har betydet enormt meget for mig – for min modenhed og min

selvtillid, siger han.
– Jeg kan huske, vi blev anmeldt i B.T. Alene det var jo stort. Men jeg

var mildest talt ked af det, de skrev om mig. Jeg fremstillede rollen ”psyko-
tisk/flæbende”. Af alle de anmeldelser, jeg har fået, er det den eneste, jeg
rigtigt husker. Og det er først nu, jeg tænker på, om det måske alligevel slet
ikke var så dårlig en anmeldelse.

41Risiko for kulturchokRisiko for kulturchok40

”
”Victor – manden der går amok med sin 
værktøjskasse – spilles flæbende/psykotisk 
af Esben Dalgaard Andersen.”

Birgitte Grue i B.T. 
om ”I en kælder”, som fik 3 af 6 stjerner.

Esben Dalgaard Andersen bor og arbejder i København. 
I forbindelse med forestillingen om Mogens Glistrup vendte han 

tilbage til Århus for at optræde på Svalegangen. 
Og han udelukker ikke, at den rigtige opgave 

kan bringe ham tilbage igen.
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En forestilling
bliver til

Stykket LUFT HAVN af dramatikeren Kat. Sekjær er den allerfør-
ste forestilling, Katapult opfører på scenen i den gamle godsbane-
gård i Aarhus. Der ligger ugers hårdt arbejde bag den oplevelse,
tilskuerne bliver vidne til. Kom med bag kulisserne...

Premieren på Katapults allerførste forestilling på den gamle godsbanegård i
Aarhus finder sted den 30. marts 2012. Men i virkeligheden havde det
været langt mere i forestillingens ånd, hvis premieren havde ligget allerede
den 8. marts – på kvindernes internationale kampdag.
For der er i dén grad tale om en kvinde-forestilling. Skrevet af Kat. Se-

kjær, instrueret af Anne Sacho Søgaard og med de to kvindelige skuespil-
lere, Mette Føns og Nanna Bøttcher, på scenen. Hvortil kommer kvindelig
scenograf i form af Ingvild Rømo Grande, kvindelig komponist (Heidi Mor-
tenson) og kvindelige assistenter, Diana Streele, Morana Mazuran og Helle
Eisenreich, som knokler for at få forestillingen til at fungere.
Historien i LUFT HAVN foregår i JFK-lufthavnen i New York midt under

en bombetrussel. Her møder vi de to danske kvinder Penelope og Lilith,
som er vidt forskellige – men som tvunget af situationen konfronteres med
deres forskelligheder.

Parallelt med begivenhederne i lufthavnen oplever vi som tilskuere en
række flashbacks, hvor skuespillerne skifter identitet til henholdsvis ag-
gressiv journalist og til indbegrebet af en forfærdelig svigermor. Det er et
bå de alvorligt og humoristisk stykke – som har urpremiere på Katapult.

Et halvt års tilløb
Arbejdet med stykket starter lang tid før premieren. Allerede et halvt års
tid tidligere bliver instruktøren Anne Zacho Søgaard kontaktet af Torben
Dahl, om hun kunne være interesseret i at påtage sig opgaven.
Finansieringen af forestillingen er endnu ikke på plads, men Anne

Zacho Søgaard, der til daglig bor i Berlin, siger alligevel ja til opgaven.
Og derefter starter arbejdet med at finde de rigtige skuespillere og de

rigtige folk til at lave musik og scenografi til forestillingen.
Anne Zacho Søgaard har tidligere arbejdet sammen med både komponi-

sten Heidi Mortenson og den norskfødte scenograf Ingvild Rømo Grande –
og hun får dem begge overtalt til at være med i projektet.
Skuespillerne bliver fundet – og mandag den 13. februar mødes skue -

spillere og instruktør til den første læseprøve i København. Samme dag som
Ingvild Rømo Grande præsenterer sin model for, hvordan scenografien til
forestillingen kan bygges op.

Det store puslespil
– Okay, lad os lige prøve det én gang til.
Anne Zacho Søgaard har netop gennemgået den scene, der lige er blevet

spillet igennem. Manuskripterne bliver frekventeret jævnligt, for det er
langt fra alle replikker, der sidder endnu.

De første prøver på LUFT HAVN foregår i lånte lokaler
hos Kulissen på Gasværksvej i København. Fra venstre Mette
Føns, Nanna Bøttcher og instruktør Anne Zacho Søgaard.



132 Risiko for kulturchok Risiko for kulturchok 133

Der er ikke voldsomt meget plads i Kulissens lokaler i København, hvor 
holdet øver i starten. Der arbejdes meget med replikkerne.

Efter tre uger flytter holdet til Aarhus – hvor ombygningen af
godsbanegården slet ikke er slut. Scenografien tager så småt form.

Karaktererne begynder også at tage form. Og efter ugers intense prøver
er replikkerne for alvor ved at sidde fast.

To dage til premieren: Kulisserne er på plads. Mette Føns og Nanna 
Bøttcher øver intenst på overgangene mellem scenerne.

Scene for scene, brik for brik, bliver puslespillet lagt. Igen og igen bliver
scenerne spillet igennem – med små nuancer, forskellige måder at bevæge
sig på, forskellige betoninger. Vi er i København – og der er laaang tid til
premieren i Aarhus.
Og replikken med ”lige at prøve én gang til” kommer instruktøren til at

sige rigtig mange gange i de kommende uger.

Vigtigt at improvisere
– Jeg arbejder meget med, at vi i hvert fald i starten forsøger at improvisere
meget i stedet for at følge manuskriptet slavisk. Det er en god metode til at
komme ind i stykket og lære karaktererne at kende, siger Anne Zacho Sø-
gaard.

– Og så tror jeg meget på, at koreografi er vigtigt. Hvordan man bevæger
sig rundt i rummet, kan fortælle meget om personen. Derfor er det også vig-
tigt at kunne arbejde i scenografien relativt tidligt, fordi den også kan til-
føje nogle dimensioner til karaktererne.
– Når vi går i gang med sådan en produktion, har jeg nogle billeder af,

hvad jeg gerne vil. Men jeg elsker at arbejde med selvstændige skuespil-
lere, der også selv tør spille ind med bud på, hvordan tingene kan gøres.
– Lad os lige prøve scenen én gang til, hvor vi prøver at få tempoet til at

være lidt mere præcist, lyder det.

Hjem til Aarhus...
Efter tre ugers prøvetid i København – hvor enkelte prøver er blevet flyttet

til Mammutteatrets øvesal, fordi Kulissen selv skulle disponere over deres
lokaler – rykker hele menageriet til Aarhus i starten af marts måned.
Og så er det, at prøvelserne først for alvor begynder. For håndværkerne

er bagud for tidsplanen med at få den gamle godsbanegård gjort færdig. Så i
stedet for at begynde prøverne i Godsbanens prøvesal, er holdet i starten
henvist til nogle lånte lokaler i den gamle officersbygning ved siden af Ri-
dehuset.
Og da de endelig kan rykke ind på godsbanen, befinder de sig midt i et

kaotisk byggerod.
– En dag, vi skulle starte prøverne, gik brandalarmerne bare i gang. Og

det kan godt være, det bare var en test, men de larmede i 40 minutter, så
det var umuligt at arbejde, fortæller skuespilleren Nanna Bøttcher.

– I det hele taget har forløbet været kaotisk. Jeg håber ikke, det påvirker
vores forestilling, men indimellem har det virkelig været svært at bevare
fokus, siger hun.

Nedtælling til premiere
Der er kun to dage tilbage, til der skal være premiere. Scenografien er på
plads – og der arbejdes intenst på også at få lyd og lys til også at fungere
optimalt.
– Det har virkelig været et forløb med mange benspænd undervejs, kon-

staterer instruktøren.
– Der har været mange forhindringer – og det har været tydeligt, at vi

ikke er rykket ind i et velfungerende teaterhus. Vi begyndte jo vores prøver
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En hård fødsel
Tilblivelsen af LUFT HAVN blev på mange måder en hård fødsel. Arbej-
det med at ombygge den gamle godsbanegård i Aarhus trak ud, så en stor
del af prøvetiden blev distraheret af byggerod og håndværkere. Prøverne
foregik en række forskellige steder – og når de endelig kunne foregå på
godsbanen, var det nærmest som at være på – ja, en banegård.
Også i bogstavelig forstand gik der fødsel i forestillingen. Skuespille-

ren Iben Dorner var tiltænkt en af rollerne, men skulle føde umiddelbart
før premieren. Og som det fremgår af billedet, var scenografen Ingvild
Rømo Grande højgravid, da premieren nærmede sig.
Ikke nok med det: Ganske kort tid før premieren den 30. marts 2012

fødte stykkets forfatter Kat. Sekjær – som af samme grund ikke kunne
komme til at overvære premieren på sit ”barn”.

Der bliver stadig hamret og banket, mens håndværkerne kæmper for
at blive færdige til premieren. I det mindste er sceneopsætningen på plads.

Anne Zacho Søgaard og tekniker Mogens Knudsen arbejder koncentreret
med at få lyd og lys til at fungere inden premieren.

Mette Føns og Nanna Bøttcher spiller sammen for første gang i
Katapults opsætning af Kat. Sekjærs LUFT HAVN.

i salen, før administrationen flyttede ind. Og det har jo i virkeligheden be-
tydet, at der ikke rigtigt har været noget, der fungerede. Til gengæld har vi
haft masser af byggestøj omkring os hele tiden.
Prøverne er i gang. Der arbejdes intenst med at få overgangene mellem

de enkelte scener til at fungere. 
Der er fortsat ingen stole på tilskuerrækkerne, og der er først nu ved at

blive gjort klar til at lægge tæppe på. Scenegulvet, som var nyvasket for en
time siden, er dækket af et tyndt, gråt lag af byggestøv.
– Det har påvirket os meget at gå rundt på den her byggeplads. Også

rent fysisk, fortæller Mette Føns – lettere hostende på grund af irriterede
slimhinder.
I en mellemgang står en række lamper. Og en sort dør er så dækket af

støv, at Nanna Bøttcher skriver LUFT HAVN i støvet med store bogstaver
for at illustrere, hvor slemt det står til.

Et kvinderum
De to skuespillere, Mette Føns og Nanna Bøttcher, har ikke spillet sammen
før. Men de kendte hinanden – og da chancen bød sig for at arbejde sam-
men, var de begge fyr og flamme. Også selv om det indebærer adskillige
uger væk fra deres baser i København.
– Det er jo fantastisk at få lov til at være med i dette kvinderum. Det er

sjældent, der bliver skrevet dramatik, hvor kvinder spiller så stor en rolle –
og her har vi jo virkelig fået bygget et kvinderum op. Det har været enormt
intenst, siger Nanna Bøttcher. Som lige skal skifte til sine øvebukser.

– Lad os prøve én gang til, lyder det endnu engang fra Anne Zacho
Søgaard.
Karaktererne er ved at have fundet deres endelige form. Bevægel-

sesmønstre og overgange skal spilles igennem igen – trods hoste og
tørre slimhinder.
Plakaten er lavet for evigheder siden. Traileren på knapt et minut

er nu tilgængelig på nettet. Premiereinvitationerne er sendt ud – og
nedtællingen er i gang. Nu må det briste eller bære.
– Hjælp, jeg kan ind imellem høre, at jeg er begyndt at tale lige

som min karakter. Det glæder jeg mig til at kunne holde op med,
siger Mette Føns.
– Vi prøver lige svigermor en gang til, siger instruktøren. �


