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Fjeren & Rosen  Projektbeskrivelse

Signaturforestilling til Landsstævnet på Svendborg Havn d. 2. og 3. juli 2021
Der er lagt op til en magisk oplevelse ud over det sædvanlige, når et stærkt fællesskab af foreninger, 
kulturorganisationer og tusinder af deltagere i samarbejde med DGI og Svendborg Kommune for-
vandler Svendborgs havnemiljø for en stund til et fortryllet eventyrland, hvor gigantdukker og le-
vende scenografi blandes med korsang og symfoniorkester i farveglødende scener. 

Formål
Vi ønsker at skabe en stor, inkluderende og magisk forestilling på baggrund af den moderne klassiker, 
Eventyret om Fjeren og Rosen. Forestillingen skal understøtte breddeidrættens DNA om, at alle både er 
deltagere og tilskuere, og den skal være med til at vise, at Svendborg virkelig har et mangfoldigt kultur-
liv og er hele Danmarks Kulturhus.

Om Eventyret Fjeren og Rosen
Forfatter Josefine Ottesens klassiker modtog Kunstrådets Børnebogspris i 1987 ved sin udgivelse, og har 
siden været læst og elsket af flere generationer af børn. Det er en vidunderlig fortælling med et stærk 
kernebudskab om fællesskab og engagement, hvor "Intet kan leve kun i sig selv", og hvor vi kun gennem 
forening af vores forskellige evner som mennesker i respektfuldt fællesskab kan redde vores verden. 

Kunstnerisk koncept for Forestillingen Fjeren og Rosen
En animeret gigantforestilling på pram og havn med 4.-5.000 deltagere.
Fjeren og Rosen bliver skabt med inspiration fra de store parader med kæmpedukker, som har begej-
stret tusinder af deltagere i Svendborgs gader de seneste år. 
Dukkerne spiller hovedrollerne og deres stemmer er indtalt af landskendte skuespillere. 
De bevæger sig i en levende scenografi, hvor børn og voksne gennem dans og bevægelse skaber Even-
tyrlandets landskaber som bjerge og enge og lader dukkerne møde eventyrets væsener - som f.eks.de 
små alfer. Og de dukker måske op af vandet.
Forestillingen skal spille på pram og havnekaj. Se bilag 2 for mulige placeringer af pram. Ved en sen 
spilletid, f.eks. kl. 22 vil vi med lys og laser kunne inddrage bygningerne på Frederiksø.
Musikken i forestillingen er live og består dels af korsang og fællessang, dels af folkemusik ved et 
Svendborgbaseret folkemusikband og Odense Symfoniorkesters ca. 70 musikere. Det er lokalforankret 
scenekunst tiltænkt resten af verden.

Bag forestillingens koncept står et stærk hold med Instruktør Anne Barslev, Scenograf Mai-Britt Schultz 
og Koreograf Sofie Christiansen under ledelse af BaggårdTeatrets kunstneriske leder Jakob Bjerre-
gaard Engmann. Se bilag 3 for deres biografier. 

Inddragende produktion
Særligt for forestillingen er det, at den skabes og udføres i et stort fællesskab af foreninger og borgere 
på Sydfyn. I løbet af foråret 2021 vil byen summe af workshops, hvor der øves koreografi, laves kostumer 
og bygges dukker. Byens skoler vil få besøg af kunstnere, og børnene vil selv skabe deres egne versioner 
af fortællingen og læse historien i klasserne. Vi vil skabe forskellige niveauer for deltagelse, så scene-
kunstneriske talenter og passionerede kan lægge en stor arbejdsindsats, og andre, som måske først 
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kommer til Svendborg på dagen, kan være med som en lille græstot, eller hvad der nu byder sig til efter 
en times instruktion.
 
Organisation
Der er nedsat en styregruppe til at koordinere projektet:
 
Medlemmer af styregruppe 
Jesper Vognsgård, SEF; Rikke Bekker, Fyns Amts Avis;
Teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann, Producent Anneline Köhler Juul og forretningsfører Anne 
Thomsen, BaggårdTeatret 
Peter Ørting, Sydfyns Kulturforening , Josefine Ottesen, forfatter og idéudvikler;
Hans Sørensen, DGI-Fyn. 
Styregruppen kan løbende inddrage og tilknytte medlemmer efter behov.

Ansvarsfordeling
BaggårdTeatret, skaber overordnet forestillingen og står for administration, kunstnerisk ledelse og pro-
duktion.
Sydfyns Kulturforening sørger for at producere 2-3 gigantdukker efter scenografens retningslinjer og 
står for at koreografere dukkerne i samarbejde med forestillingens instruktør.
Odense Symfoniorkester står for orkestrets deltagelse.

Deltagere
Formen forudsætter mange deltagende, for hele idéen er at skabe en kæmpestor fællesoplevelse, hvor 
man både er publikum og aktør. Ambitionen er, at vi er ca. 4-5.000 deltagere i forestillingen fordelt på 
pram og kaj.
Forestillingen skabes af rigtig mange "små brikker", hvor mindre og større grupper har fået en opgave 
(kor, koreografi, scenografi, dukker, musik mm.), der passer ind et særligt sted i forløbet. 
Den konceptuerende instruktør, koreograf og scenograf har overblikket, så alle ved, hvor de skal være, 
hvad de skal lave og hvornår. 

Blandt de foreninger og kulturinstitutioner som skal inviteres til at deltage er: 
Efterskolernes Fælleshold
Lokale Højskoler og efterskoler. 
DGI-Fyns Kredsen – og også gerne de andre kredse.
Ældreidrætten
Alle foreninger i Svendborg Kommune
Kommunens skoler og daginstitutioner
VUC 
Private virksomheder
Svendborg Musikskole og
Svendborg Bibliotek

AKJ - d. 17/2 2020
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BILAG 1: 
Tidsplan – Produktion og kommunikation

Primo november 2019:
Styregruppen nedsættes.

Januar – Februar 2020: Afklaringsfase
Konceptet for forestillingen udvikles af Kunstnerne i dialog med Styregruppen, BaggårdTeatret, DGI 
og Svendborg Kommune. 
2. februar i forbindelse med Initiativprisen offentliggøres planerne og forestillingen (meget overordnet).

Marts – April – Maj  2020 Udviklingsfase 
1. marts: Skitseaflevering. Forestillingens koncept udvikles, så der pr. 1. marts er en skitse til hvilke kore-
ografier, scenografiske elementer, gigantdukker, musikakkompagnement og korsatser, der skal indgå i 
den endelige forestilling. 

24. marts 2020: Stormøde for foreninger og andre interesserede
Parallelt med den kunstneriske proces tages der kontakt til alle mulige samarbejdspartnere (foreninger, 
skoler, kommunal skoleforvaltning, virksomheder mm.) hvor idéen formidles.
Lancering af lille udgave af hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig nyhedsbrev.

Pr. 1. april er der skitser til scenografiske workshops bl.a. med mindre dukker, koreografiske træningsfor-
løb, indstudering af musik/kor mm., så de inviterede foreninger/institutioner/virksomheder kan tilmel-
de sig inden 30. juni. (første tilmeldingsrunde).
Fra marts og frem bygger Sydfyns Kulturforening gigantdukker.

15. maj 2020. Forestillingen lanceres på SPULTfestivalen. Der åbnes for tilmelding. 

Efterår 2020
Kurser med gymnastikledere, danseundervisere mm, hvor koreografierne formidles, så de selv kan ar-
bejde med deres hold. Indstudering af musik og kor begynder.  
Præsentation af scenografiske elementer, hvor deltagerne kan bidrage.
Anden runde af deltagertilmelding (1. oktober).

Foråret 2021
Der afvikles workshops med koreografi, kor, scenografi og dukker –for tilmeldte foreninger, institutioner 
og virksomheder, og som åbne forløb, hvor alle borgere kan deltage.

Torsdag d. 1. juli 2021
Dukker fra forestillingen indgår i åbningsparade.
Generalprøve på havnen.

Fredag d. 2. juli 2021
Forestilling på havnen.

Lørdag d. 3. juli 2021
Forestilling på havnen.

Søndag d. 4. juli
Dukker fra forestillingen indgår i afslutningsparaden.
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BILAG 2: 
Placering
Pram måler 50 meter x 18 meter. Der er d.d. (3/2/2020) ikke taget stilling til den endelige placering. 

BILAG 3: 
Biografier – Fjeren og Rosen

Anne Barslev: Instruktør
I 2005 blev Anne Barslev uddannet operainstruktør fra Hoogeschool voor de Kunsten i Amsterdam, og 
efterfølgende flyttede hun tilbage til Danmark, hvor hun har arbejdet som freelance operainstruktør på 
alle de etablerede operahuse: På Operaen, hvor hun har instrueret BARBEREN I SEVILLA og LA SERVA 
PADRONA. På den Den Fynske Opera, hvor hun bl.a har instrueret LA BOHEME, MADAME BUTTERFY, 
FOUR NOTE OPERA og POPPEAS KRONING og på Den Jyske Opera, hvor hun instruerede SNEHVI-
DES SPEJL og NARCISSUS OG EKKO. 
I 2005 var hun med til at skabe "SlotsOperaen" på Valdemars Slot. I den sammenhæng har hun instru-
eret operaerne DIDO OG AENEAS, L´ORFEO, DON JUAN, POPPEAS KRONING og senest TRYLLE-
FLØJTEN i 2015 og TOSCA I 2018.
I 2013 blev Anne Barslev tilknyttet Danmarks Radio som freelance-producent og instruktør, hvor hun 
udvikler koncepter og instruerer projekter for DR SymfoniOrkester og VokalEnsemblet og hvor hun des-
uden har instrueret 15 "Dagens Sang" for DRK.
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I sæsonen 18/19 debuterede Anne først på Malmö Opera som instruktør på CARMEN, og senere på 
sæsonen instruerede hun FIGAROS BRYLLUP på Läckö Slot.

Mai-Britt Schultz: Scenograf
Uddannet Scenograf fra Danmarks Design Skole i København, i 1988, og har et utal af supplerende 
oplevelser og kurser i bagagen, formidling, fundraising, kunsthistorie etc. Har undervist i over 30 år  – i 
kulturhistorie  og billedkunst m.m. på højskoler, kunstskoler, seminarier, gymnasier, folkeskoler, eftersko-
ler, aftenskoler, efteruddannelses kurser m.m. Scenograf på BaggårdTeatrets forestilling, "Dannebrog", 
2019. Ejer af Kragekær kunstskole.

Sofie Christiansen: Koreograf  
Født 1970 – Kunstnerisk leder og stifter af sART Danseteater.  Uddannet i New York 1989-1991 og 1993. 
Professionel moderne danser og underviser og fra 1999 hovedsagelig koreograf. Tager udgangspunkt 
i moderne dans og mikser med andre stilarter. Leder af Danselinjen på Ollerup Gymnastikhøjskole 
2007-11. Koreograferede egne forestilling under navnet LiX, med bevillinger fra Statens Teaterråd 1999 
-2002 og nu fra Kunstfonden 2012 – 2019 under navnet sART Danseteater i Svendborg. Reumertno-
mineret for forestillingen Knud Romers ABC skabt i samarbejde med BaggårdTeatret og Den Fynske 
Opera 2018.  Seneste forestilling: "Hvis jeg bliver gammel", Odense Teater 2019.

Josefine Ottesen: Forfatter
Josefine Ottesen er uddannet skuespiller og har arbejdet som dramatiker og instruktør. 
Hun er en af Danmarks mest læste forfattere og står bag en lang række børne- og ungdomsbøger og 
har modtaget adskillige priser for sit forfatterskab gennem årene.  Josefine er forfatteren bag Eventy-
ret om Fjeren og Rosen, som vandt Kulturministeriets Børnebogspris i 1987 og som er oversat til tysk, 
engelsk og fransk og har status som nyklassiker.
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