Jeg har aldrig haft sex

Jeg har aldrig haft sex
i skolen
Jeg har aldrig haft sex
og fortrudt det

Jeg har aldrig haft sex i
mine forældres seng

Jeg har aldrig nøgenbadet

Jeg har aldrig haft sex
i en pool

Jeg har aldrig haft en trekant

Jeg har aldrig haft sex
til en Metallica koncert

Jeg har aldrig kysset
med en lærer

Jeg har aldrig haft sex
med en grønsag
Jeg har aldrig betalt for sex
med drinks

Jeg har aldrig haft sex
i det fri

Jeg har aldrig haft sex, mens
andre i rummet sov

Jeg har aldrig haft sex
i offentlig transport

Jeg har aldrig haft sex
i en elevator

»Jeg har aldrig...«
- EN FORESTILLING OM KROP OG SEX, KØN OG KÆRLIGHED

ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA
Forestillingen er støttet af:

»Jeg har aldrig...«
- EN FORESTILLING OM KROP OG SEX, KØN OG KÆRLIGHED
Er du forelsket, men nervøs for at tage det første skridt? Føler du dig
for stor eller for lille, for tyk eller for tynd? Har du fået knust dit hjerte?
Kom og hør med, når en gruppe forskellige mennesker på tværs af alder, køn og baggrund
fortæller om deres tanker og drømme om kærlighed og sex. De fortæller deres egne
historier om begær, bristede idealer og frygten for at blive dømt. Har du prøvet for meget
- eller har du prøvet for lidt?
Hør Anne fortælle om at tage i byen og flirte, men frygte at blive kaldt ”en slut”. Hør Hectors historie om et par All Stars i entréen og en kærlighed, der ikke blev gengældt, og hør
Nanas monolog om at turde sige nej til sex.
”JEG HAR ALDRIG...” behandler i collageform en række af de spørgsmål, som alle stiller
sig selv om kærlighed, krop, køn og seksualitet. Vi er med til en fest, der udløser en lang
række forventninger og bekymringer - både før, under og efter festen.
De medvirkende er mellem 13 og 25 år, og det er deres egne ord, der kommer til udtryk
i både tale, sang og dans.

Kom og fest med!
C:NTACT er en selvstændig fond, der har til huse på Betty Nansen Teatret. Siden 2004
har C:NTACT lavet kunstneriske projekter for unge med forskellige kulturelle og sociale
baggrunde. C:NTACT er at skabe levende møder mellem mennesker med den personlige
fortælling som udgangspunkt.
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»Jeg har aldrig...«
Instruktør:
Inger Eilersen

Workshopleder (sang/rap):
Amin Karami

Workshopleder (dans):
Issam Talib

Medvirkende:
Anne Sloth Thorborg
Nadia Jasmin Nielsen
Nanna Eide
Frederikke Rødbro
Christian Lyon Lüthcke
Sophia Elisabeth Borring
Henrik Garne
Lasse Hested
Héctor Emiel Betzonich
Jessica Detconteé Petersen
Erfan Yari
Simone Lau Pedersen
Mille Lilja
Siri Lindskog
Ofelia Starpov
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Forestillingen spiller på
Edison, Edisonsvej 10,
1856 Frederiksberg C
Premiere:
Mandag 0d. 31. marts kl. 20.00

Spilletidspunkt:
Tirsdag 0 d. 1. april
Onsdag 0 d. 2. april
Fredag 0 d. 4. april
Mandag 0 d. 7. april
Tirsdag 0 d. 8. april
Torsdag 0 d. 10. april
Fredag 0 d. 11. april
Mandag 0 d. 14. april

kl. 15.00 og 17.00
kl. 17.00
kl. 10.00 og 12.00
kl. 10.00 og 12.00
kl. 17.00
kl. 10.00 og 12.00
kl. 10.00
kl. 12.00

Bestil GRATIS billetter til
»JEG HAR ALDRIG...«
på C:NTACTs hjemmeside:
www. contact.dk
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TIL LÆREREN
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Når alting
aldrig er godt nok

De fleste af os har en stor angst for ikke at være gode nok. For hvornår er man det? Der
kan altid gøres mere, præsteres mere, opnås mere. Kravene fra alle sider stiger, også
kravene fra os selv. Især når følelserne over for en anden spiller ind. Så bliver vi for alvor
bevidste om os selv, vores udseende og kroppe. Sådan føler andre generationer det også,
men hvad er så det nye, og hvordan reagerer vi på det?
I en undersøgelse foretaget af Foreningen Sex & Samfund fremgår det, at en stor procentdel af de unge mellem 10-18 år er utilfredse – eller direkte hader – deres krop og
udseende. 16 procent svarer,
at de er »utilfredse« med deres krop, 12 procent svarer, at
de »hader« deres krop. Mave,
vægt, behåring og kønsorganer
er noget af det, de fleste ikke
er tilfredse med. Endnu et eksempel på ”perfektheds-jagten”
ifølge eksperterne.
Vi håber, at C:NTACT med
forestillingen ”Jeg har aldrig…”
11 gange
FYRE 19 gange 18 gange
kan skabe et rum for dialog for
forskellige typer pres i ung9 gange
PIGER 10 gange 15 gange
domslivet som voksenlivet,
som vi alle bliver udsat for.
Kilde: Samvirke 18/1 2012
Forestillingen vil forsøge at
samvirke.dk/sundhed/artikler/
skabe opmærksomhed på vores
ofte-taenker-paa-sex.html
forskelligheder, fælles bekymringer og forventninger.

EN UNDERSØGELSE VISER, HVOR
MANGE GANGE UNGE MELLEM 18
OG 25 TÆNKER PÅ SEX M. M. I
LØBET AF EN DAG.
SEX

S. 4

»JEG HAR ALDRIG...« - ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA C:NTACT - 2014

MAD

SØVN

TIL LÆREREN

Forestillingsanalyse
Tal om punkterne inden I går i teatret og ser forestillingen. Tag evt. en
lille blok med og tag små noter og stikord undervejs, når der er noget
særligt, I lægger mærke til og bliver fascinerede af. I kan også tage noterne umiddelbart efter forestillingen, hvor den stadig er frisk i erindringen; det er vigtigt også bare at kunne lade sig forføre af forestillingen
og nyde den og de mange æstetiske udtryk, som netop er teatergenrens
kraft.

FORESTILLINGENS INDHOLD:
Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med emner som kærlighed, krop, køn og seksualitet?
Findes der stadig emner, som det er tabu at tale om?
Hvilke emner i forestillingen fandt I mest genkendelige/vedkommende? Hvorfor?
Var der nogle emner/temaer I savnede?

FØRSTE INDTRYK AF FORESTILLINGEN:
Hvad havde du forventet? Hvordan reagerede du? Hvordan reagerede det øvrige publikum? Hvad var det bedste øjeblik? Hvilke scener kunne du bedst lide? Hvilke billeder fra
forestillingen kan du stadig huske?

BESKRIVELSE AF FORESTILLINGEN
LYS: ................................ Hvordan ser lyset ud? Hvordan bruges lyset? Hvilke forskellige 		
....................................... stemninger er lyset med til at skabe?

LYD: ............................... Hvilke lyde er der brugt i forestillingen? (Tale, musik, lyde fra ting
....................................... osv.). Hvilken stemning er lydene med til at skabe?

SCENOGRAFI: ....... Hvordan ser scenografien ud? Hvordan ser scenen ud?
.......................................... Hvordan er rummet indrettet? (Farver, materialer, ting på scenen,
.......................................... kostumer). Hvorfor tror du, at scenografen har valgt at lave sceno....................................... grafien lige præcis sådan? Hvad vil han gerne vise, tror du?
GENRE: ....................... Hvordan kan spillestilen karakteriseres? (Naturalistisk skuespil,
....................................... cirkusagtig, mimisk, teatralsk, dansepræget/kropsligt) Hvordan 		
....................................... foregik rolleskiftene? Hvordan spillede de i forhold til hinanden?
....................................... Hvordan var deres kropssprog, stemmebrug, gestik (arm- og hånd		
.......................................... bevægelser) og mimik (ansigtsbevægelser)? Hvilke skuespillere synes
....................................... du var gode? – og hvorfor?

FORESTILLINGENS TEMATISKE SAMMENHÆNGE
HANDLING: ............ Hvad handler forestillingen om?
PLOT: ............................ Hvad er historiens plot/konflikt? Hvad havde historierne til fælles?

FORESTILLINGENS SAMFUNDSRELEVANS
SPEJLING: ................ Hvordan kan forestillingen spejles i forhold til det samfund, vi lever i?
NØDVENDIGHED:.... Hvorfor tror du, at C:NTACT har valgt at lave forestillingen?
BUDSKAB: ................ Hvad fik forestillingen dig til at tænke over? Hvilken mening/
....................................... budskab får du ud af forestillingen?
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Vidste
du at...
30 pct. af de 13-årige tænker ofte eller hele tiden
på, om de vejer for lidt eller for meget.
----

Flere piger (41 pct.) end
drenge (17 pct.) tænker
ofte eller hele tiden på deres vægt.
----

Flere piger (23 pct.) end
drenge (8 pct.) er utilfredse med deres krop.
----

Hver sjette 13-årige er
utilfreds eller meget utilfreds med sin krop.
----

13-årige, der er utilfredse
med deres krop eller tænker meget på deres vægt,
er generelt i dårligere
trivsel end andre 13-årige. De er oftere ensomme,
de oplever oftere dårlig
stemning i hjemmet, de
er mindre glade for at gå
i skole, og de har lavere
social og faglig selvtillid.
Kilde: Børnerådet, feb. 2014.
boerneraadet.dk/files/Brd.
dk%20Filbibliotek/B%C3%98
RNEINDBLIK_Nr22014.pdf

JEG HAR
ALDRIG
HAFT SEX
I EN POOL

S. 6

»JEG HAR ALDRIG...« - ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA C:NTACT - 2014

Jeg har
aldrig

JEG H
ALDRIAR
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PÅ SK RET
OLEN,
I TIME
N

SPØRGSMÅL:
Har du deltaget i JEG HAR ALDRIG..? eller andre tilsvarende
druklege?
40 % af danske unge mener, at deres venner har indflydelse på, hvordan de opfatter deres krop jvnf. en undersøgelse
foretaget af Sexlinien i 2010.
25-30 % mener desuden, at deres
kropsopfattelse bliver påvirket af magasiner, ugeblade, film og kendte personer.
På spørgsmålet om hvilke kropsdele
de var mest utilfredse med, fordelte procenterne sig således:

Følte du dig presset til at sige/
gøre noget, som du ikke følte
var rigtigt/ikkehavde lyst til?
Tror du, de andre talte sandt eller fandt på deres historier?
Hvordan forholder du dig til folk
med andre erfaringer end dine
egne?

1.

MAVE------------------42,6%

2.

VÆGT------------------39,7%

OPGAVE:

3.

BEHÅRING------------31,9%

4.

KROPSFORM---------30,3%

Alle deltagere får ved lodtrækning tildelt en ”Jeg har aldrig...”-sætning og skal ud fra
denne skrive en lille fiktiv JEG
HAR ALDRIG...-historie (max. ½
A4), som samtidig afspejler karakterens personlighed, sociale
status, alder og udseende. Bagefter skal eleverne præsentere
historierne for hinanden i en fiktiv og alkoholfri omgang
”Jeg har aldrig...”. Har klassen mange elever, kan man evt.
dele den op i flere mindre grupper.

5. 	 KØNSORGANER------29,3 %
Kilde: Sex og samfund
sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID
=26060&Action=1&NewsId=2510&PID
=153238
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HENDES ALL STARS
I MIN ENTRÉ
(Forfatter: Héctor)

Hun er den nye pige i klassen
Hun sidder ved siden af MIG
Ved et tilfælde strejfer hendes hånd min
Da vi begge rækker ud efter det samme på bordet
Jeg kan mærke det i hele min krop
Jeg kan mærke det om aftenen
Jeg kan mærke det næste dag
Vi er alle ude og spille fodbold
Det er mudret og koldt
Hun har kun en top på
Hun fryser
Jeg giver hende min sweater på
Hun ser så køn ud i den
Hun snubler i mudret
Jeg griber hende
Jeg holder hende fast i et øjeblik
Hun ler
Jeg spørger, om hun vil hjem til mig
Vi er hos mig
Hendes All Stars i min entré
Vi er i min seng, hendes hånd i min
Min hånd på hendes hofte
Vi smiler, vi kysser
Det kilder
Vi er ofte hos mig,
Vi er ofte hos hende
Vi ler, vi synger, vi danser

Vi er hos mig
Hendes All Stars i min entré
Vi er i min seng, hendes hånd i min
Min hånd på hendes hofte
Vi smiler, vi kysser
Det kilder
Jeg spørger:
Vil du være kærester med mig?
Hun siger:
Nej.

JEG H
ALDRIAR
HAFT G
S
PÅ ENEX
STATI
ON

Jeg følger hende hjem
Vi kysser i 5 minutter, som forsvinder i løbet af et øjeblik
Jeg er hjemme igen, alene, men alligevel ikke
Hun er hos mig indeni
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UDEN FOR FLOKKEN
(Forfatter: Sophia)

JEG H
A
ALDRI R
G
TAGET
COKE.
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V

Omringet men alene
Jeg vil være mig
Men ikke alene
Hvordan får jeg en ven?
Som et snefnug i en snestorm
Alene men omringet af kaos
Alene i et rum fyldt med mennesker
Jeg skal være sådan
Der er ikke plads til et ensomt individ i den her verden
De griner
Griner de mon af mig?
Er det mit udseende, min krop, mit hår, mit tøj, eller måske ser de mig slet ikke
Hvad gjorde jeg forkert?
Er jeg forkert?
Hvad er der galt med mig?
Alene med mig selv
Det er nok bedre hvis jeg ikke er her
Det gør jo ingen forskel
Nej kæmpe videre
I morgen er sikkert en bedre dag
SPØRGSMÅL:
TIL TEKSTERNE HENDES ALL
STARS I MIN ENTRÉ OG UDEN
FOR FLOKKEN
Hvilke forskelle kendetegner
teksterne - fortællemæssigt
såvel som tematisk?
Hvordan adskiller fortællerne
sig fra hinanden i teksten?
Hvilke lighedspunkter er der
mellem teksterne - fortællemæssigt såvel som tematisk?
Hvad har fortællerne i teksten
til fælles?
Kan I relatere til nogle af de
omtalte tematikker? Hvordan?
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Ekskærester mødes
(Forfattere: Anne & Christian)

SCENE:
Fest i en lejlighed. Gæster står tilfældigt rundt i lokalet. Dreng kommer ind fra venstre side. Siger goddag til et par venner og opdager, at
eks’en står i venstre side og taler med nogle venner.
Dreng går ind i lokalet, hilser lidt omkring, og musikken stopper, og
spotlight er på drengen og pigen. Lys går op igen, og festen fortsætter
uden lyd.

MONOLOG:
Fuck, hvad fanden laver hun her… Hvad
skal jeg gøre nu, så hun mig? Hvorfor skal
hun også være her? Peter lovede ikke at
invitere hende. Eller også er det Maria,
der har taget hende med. Hvor er de bare
nogle gode venner.
(går mod døren)
Nå, men så må jeg vel hellere smutte. (?)
Vi har jo ikke snakket sammen siden
(stopper op).. ja, siden det sluttede.
(kigger mod hende)
Fuck, hvorfor skal hun se så godt ud.
Man skulle tro, hun var lidt mere ked af
det, over at hun ikke har mig mere. Men
nej nej, høje hæle og kæmpe smil. Fedt. Og
så står hun og snakker med ham den høje
stodder. Sikke en slut.
(går tilbage rasende)
Nej, hun skal sku ikke bestemme, om jeg
skal være til Peters fest. Det sku min ven.

S. 10

Hun kendte ikke ham, før jeg introducerede dem. Og hvad så, om hun allerede er
kommet videre, hvad rager det mig?
Man kunne bare forestille sig, at folk
lige holdt en pause efter så langt et forhold. Jeg har i hvert fald hold mig på måtten. Eller måske har der ikke lige været
den rigtige. Men så er det jo godt, hun er
videre. (ironisk)
Hun er egentlig ret smuk. Hvad så hun
egentlig i mig. Hun er jo langt over mit
niveau. Har vel egentlig kunnet være ret
charmerende engang, hvis jeg har kunnet
score hende. Kan ikke rigtig huske, hvordan jeg gjorde.
Hvorfor slog vi egentlig op? Hun er jo
faktisk ret dejlig. Mon hendes hår stadig
dufter, som det plejer. Hun sagde altid,
at jeg kyssede godt. Men tror faktisk, det
mest var hende, der gjorde det.
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Jeg var så stolt over at være sammen med
hende.
Hvorfor skulle hun altid være så besværlig? Hun var sød det ene øjeblik og
helt umulig det andet. Der var intet, der
kunne gøre hende tilfreds.
Fuck nu kommer hun herover. Shit, shit,
shit. Hvad skal jeg gøre? Okay se normal
ud. Nej nej, jeg ligner en idiot. Tænkte nok,
jeg ikke skulle have taget den her t-shit
på. Har fik jeg egentlig taget deo på. Hvad
vil hun mig? Vil hun bare sige hej? Eller
vil hun have, vi skal være sammen igen?
Hvad vil hun? FUCK FUCK.
Pige: Hej
Dreng: Hej
Pige: Nå, men hvordan går det så med dig?
Dreng: Fint fint. Hvad med dig?
Pige: Det går vel også fint.
Efter kort samtale. De går fra hinanden,
og denne gang hører vi pigens tanker.
”Ej, hvor lød jeg fuldstændig åndssvag.
Hvorfor skulle han dog ville have en så
usikker og kejtet pige tilbage? Hvis jeg virkelig vil noget med ham igen er det her en
helt forkert måde at gøre det på. Jeg kan
ikke gå hjem alene fra den her fest. Jeg kan
ikke klare endnu en ensom nat.
Jeg er her jo for hans skyld… Åååårh, hvorfor er jeg også det? Vi er jo ikke sammen
mere. Men… jeg savner ham bare stadig...
Det er måske bare det jeg skal sige? Måske
skal jeg bare gå over og sige, at jeg ikke kan
leve uden ham. Ja. Det gør jeg. Nu.”

Pigen vender sig for at gå over mod
fyren, men stopper, da hun opdager,
at han står meget optaget af en anden
pige.
De to ekskærester mødes på midten og
snakker (tænker) om alt det, de kunne
blive til i et forhold.
Sammen: Tænk, hvad det her forhold kunne blive til!
Pige: Jeg ved godt, det ikke har fungeret
godt, men det kunne blive bedre
Fyr: Jeg kan ændre mig – få det til at fungere.
Pige: Jeg kan måske også være bedre til
at give ham mere plads og være bedre til
at lytte
Fyr: Hvis bare hun bliver bedre til at lytte.
Pige: Jeg kan endda se os bo sammen… i
en stor villa på landet.
Fyr: Vi kunne have den fedeste penthouse
lejlighed inde midt i byen.
Pige: Og jeg tror endda jeg ville have sex
en gang om ugen.
Fyr: Så kan vi have sex en gang om dagen!
Pige: Jeg vil gerne have tre børn.
Fyr: Vi skal have en schæfer!
Pige: Så kan vi tage en forlænget weekend
til Paris!
Fyr: Vi kan tage på kæmpe roadtrip igennem hele USA.
Fyr eller pige: ”Men vi skulle måske helst
lade være”.

EXIT. SORT SCENE.
GRUPPEOPGAVE:

JEG H
AR
ALDRI
G HAF
T
SEX I
MINE
FORÆ
LDRES
SENG
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Klassen inddeles i 3-4 grupper.
I hver gruppe læses/spilles scenen
for de øvrige gruppemedlemmer.
Herefter udarbejder hver gruppe
nu et lille rollespil med udgangspunkt i teksten - men nu med fokus
på ex-kæresternes allerførste møde
- før de blev kærester.
Rollespillene fremføres afslutningsvis for de andre grupper.

RAP
(Forfatter: Henrik)

JEG H
AR
ALDRI
G TAG
ET
EN PIG
EI
TOERE
N

Hun er så fin, hun er så flot, men hun ser det ikk’ selv/
forfængelighed i dag slår sind stille ihjel/
hun ser et billede af en dam’, der ligner en model/
ihvertfald efter photoshoppen - ændr’ 90 procent/
smallere kindben, mindre nakke og nyredigered’ læber/
mere solbrun, mere slank, hvidere smil på falske tænder/
idealerne sælger, selvværdet sluger det råt/
reality lær ’ os, vi intet uden en gudekrop/
viser løgne, sex og fulde folk, der boozer nonstop/
synd, der er så mange børn, lær’ det cool at vær’ et fjols/
det’ svært at være ægte i en verden, der’ falsk/
lige fra fødslen er vi lært op til at bære en mask’/
for ta’r man det som en leg, gør det ikk så meget, hvis det er, det
går galt/
vil hellere skille mig ud af mængden, hvis det andet er normalt/
tro mig, det sandheden, bar’ se på grænserne, der brydes/
for når farmands pige er femten, er der andre, der ska’ nydes/
både for hun har lyst, men osse for presset, det brydes/
så gør din første gang ligegyldig, så det i fremtiden fortrydes/

JEG H
A
ALDRI R
HAFT G
PÅ CO SEX
MEDY
ZOO

GRUPPEOPGAVE:
Klassen inddeles i 4, 6 eller 8 grupper. Den ene af halvdel af grupperne får nu
til opgave at skrive en tekst/et digt, mens den anden halvdel komponerer en
melodi til en sang. Inspirationen skal hentes i ”Rap” - men bør i stedet handle
om pigens oplevelse af samme situation.
Herefter overdrager hver enkelt tekstgruppe deres tekst til en af musikgrupperne, mens de enkelte musikgrupper til gengæld overdrager deres melodi til
de pågældende tekstgrupper.
Hver enkel tekstgruppe får nu til opgave at skrive en tekst til den respektive
musikgruppes melodi, mens hver musikgruppe får til opgave at skrive en
melodi til den respektive tekstgruppes ord.
Endelig skal begge grupper samarbejde om fremførelse af sangene, og resultaterne præsenteres afslutningsvis for hele klassen. Fremførelsen bør indeholde elementer af dans.
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Vidste
du at...
...en undersøgelse foretaget af
Sundhedsstyrelsen blandt 1.105
unge mænd og kvinder viser, at:
----

44 procent af unge mellem 18 og
25 år brugte ikke kondom, sidst
de var sammen med en ny partner. 84 procent mener, at risikoen for smitte er »lille« eller »meget lille«.
Kilde: Politiken 14/3 2014
http://politiken.dk/forbrugogliv/
sundhedogmotion/ECE2235799/
faerre-unge-bruger-kondomer/
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INGER EILERSEN ER UDDANNET INSTRUKTØR VED STATENS TEATERSKOLE I 1989
OG HAR TAGET DIPLOMUDDANNELSE I
KUNST OG KULTURLEDELSE.

Inger Ei lersen

INGER HAR ISCENESAT MERE END 50
FORESTILLINGER PÅ DANSKE SCENER
OG RADIOTEATRET OG VÆRET LEDER
AF JOMFRU ANE TEATRET I PERIODEN
1998-2001.

Det perfekte
er en illusion
Hvad er den største udfordring ved at arbejde med et projekt, som det her?
”Det er jo en sæk lopper, vi her har med
at gøre”, siger instruktøren Inger Eilersen
med et kærligt smil, og tilføjer: ”Derfor
bliver det hurtigt et spørgsmål om, hvem
der kan hvornår, hvor kan vi være og andre rent logistiske opgaver.
Men det vigtigste er i virkeligheden, at
man har en bevidsthed om, hvad det er, de
medvirkende deler med een og altid husker at respektere det.”
Hvordan adskiller arbejdet sig her fra arbejdet med professionelle skuespillere?
”Man skal få dem til at afstå fra at spille
skuespil. Det er jo deres historier, vi gerne
vil høre, og de er jo eksperter på deres
egne liv.
Så det gælder om at hjælpe dem med
at fortælle disse historier og give dem den
støtte, de har behov for.
Det kan være i form af en microport, så
man bedre kan høre dem nede i salen. Eller
et godt råd som eksempelvis ”tal langsomt”.
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Eller man kan give dem en dialogpartner,
så de får mulighed for at prøve ordene af
sammen med andre.”
I er i øjeblikket midt i prøveforløbet.
Hvilke temaer arbejder I med nu?
”De fire overordnede temaer er kærlighed, krop, køn og seksualitet. Og omdrejningspunktet er en fest. Så rammen ligger
fast - i al fald lige nu.
Vi opererer med et forestillingsformat, der er ret collageagtigt, der omfatter
både monolog, dialog, dans og sang.”
Hvad vil du gerne opnå med forestillingen?
”Jeg vil gerne give de medvirkende, såvel som publikum, et indblik i, hvordan
de adskiller sig fra det perfekte, fordi det
perfekte eksisterer ikke.
Jo flere der accepterer, at de adskiller
sig fra idealet, jo klarere bliver det, at det
perfekte er en ilussion. Ingen af os er jo
perfekte.”
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Amin Karami

Issam Talib

Med C:NTACT
som sprængbræt
INTERVIEW MED C:NTACT WORKSHOP-LEDERE AMIN KARAMI (DIGT/RAP/SANG)
OG ISSAM TALIB (DANS).
Amin og Issam traf hinanden første gang for ni år siden på C:NTACT-forestillingen ”Etnisk uheld – vi beklager”. Nu er de sammen igen på C:NTACTs seneste produktion JEG
HAR ALDRIG… – som workshop-ledere med fokus på henholdsvis digt/rap/sang og dans.
Amin forklarer: ”Vi har udviklet os meget i de ni år, så det er vildt sjovt at møde Issam
igen – det er helt klart en fordel, at vi har arbejdet sammen før. Vi har udviklet os parallelt, og selvom vi måske ikke har set hinanden så tit, så følger vi hinanden på facebook
og inspirerer hinanden.”
Issam medgiver: ”Jeg kan huske, at man opførte sig meget akavet i starten under prøverne. Jeg var ret genert dengang. Men efterhånden blev man rystet sammen med de
andre, man følte sig mere sikker og fandt ro på scenen.”
Amin fik efterfølgende tilbud om casting til andre roller, og for Issam blev hans medvirken et vigtigt skridt på vejen i hans uddannelse.
Issam uddyber: ”Efter ”Etnisk uheld – vi beklager” søgte jeg optagelse på en danseuddannelse. Og jeg kom ind!”
Herefter fik Issam flere opgaver både som danser og koreograf. Amin har også haft
travlt med at indspille musik og vandt i 2013 ”Karrierekanonen”. I foråret 2014 udgiver
han singlen ”Monster”.
Som workshop-ledere kommer Issam og Amins erfaringer nu andre til gode.
”Når man selv er med til at lave noget, så er det vigtigt, at man tør vise, hvem man
er”, påpeger Amin. ”Deltagerne bør føle sig trygge. Vi skal fungere som en slags guider
på en fælles rejse gennem arbejdet med teksterne.”
Issam tilføjer: ”Vi skal gi’ dem nogle erfaringer, de kan bygge videre på og nogle redskaber, de kan have glæde af senere. ”
Amin nikker: ”Man udvikler et tæt sammenhold, især efter første forestilling og i den
kontinuitet, der ligger i at spille sammen for et nyt publikum dag efter dag. Det giver et
værdifuldt fællesskab. Man kommer tæt på en masse mennesker, som aldrig havde troet,
man ville lære at kende.”
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Henrik

Christian

Jessica

Anne

Erfan

Ofelia

Siri

Nanna

Sofia

Héctor

Frederikke

Lasse

Mød de
medvirkende
”Man kan ligeså godt byde ind
med alt, hvad man har fra start
af. Jo tættere man kommer på
sine egne grænser, jo federe en
tekst får man skrevet. Man skal
bare kaste sig ud i det og stole
på, at ens medspillere nok skal
gribe en, hvis man føler, man er
ved at falde.”
Sådan siger Anne (20), der står midt i prøveforløbet med forestillingen ”JEG HAR
ALDRIG…”, og tilføjer:
”Man må finde ud af, hvor ens grænse går,
og hvordan man kommer hen til den. Jeg
har altid været meget åben omkring emnet
seksualitet og krop, men synes, det har været svært at finde frem til noget. som også
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giver mening at høre for
andre, og som stadig er
konkret - især i forholdt
til sex. Det bliver hurtigt
sådan lidt ’sex-novelle’
agtigt, og det er bestemt
ikke meningen, når man
vil skrive noget, der kan
få folk til at tænke videre
over det, man gerne vil
sige.”

Nadia

Simone

Også den 25-årige Siri
har allerede gjort sig
sine første erfaringer:
”Jeg har allerede lært, at
når man er mange mennesker, der skal arbejde
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Mille

sammen om et projekt, sker der hele tiden
ændringer. Uforudsete udfordringer såsom
folk, der springer fra. Så det er vigtigt at
være fleksibel.
Men jeg er under tidspres, da vi skal til
at begynde at træne på afslutningsshow
med min danseuddannelse, så der er rigtigt mange trin, der skal indlæres begge
steder og ikke så meget fritid til at øve i,
fordi jeg enten er i skole eller på teatret
det meste af tiden.”
Mille (18) istemmer:
”Det kan være svært at få tid til det hele, da
jeg går i 2.g og arbejder ved siden af. Det er
lidt hårdt til tider, men jeg holder humøret
højt, og så skal det nok gå.”
Også Héctor (21) er optimistisk:
”Jeg har mødt nogle gode mennesker med
lyst til at udfolde sig. Og selvom jeg er kommet meget sent ind i forløbet, er jeg hurtigt
blevet sikker på, at alt bliver godt til premieren.
Den største udfordring for mig var at
møde op og dedikere mig til et projekt,
hvor man ikke blot får en rolle at spille,
men rent faktisk skulle være åben om sine
egne problemer og erfaring. Jeg har skrevet en monolog om kærlighed og en sang
om usikkerhed til forestillingen.”
Nanna (21):
Jeg synes, at alle som er med, er rigtig dygtige skrivere, alle kommer med gode ideer
til, hvordan man kan fremføre en bestemt
tekst, og hvordan stykket skal se ud i det
hele taget, det gør, at jeg tror, vi kommer
ud med en rigtig god forestilling.
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Det kan være svært at åbne sig så meget
over for nye mennesker, det skal jeg vænne
mig til, men selvom det er en udfordring, er
det også sjovt og spændende.
Jessica (15) bifalder:
Jeg er så akavet og genert et menneske.
Men jeg er mere åben, end jeg plejer at
være, når jeg skal møde nye mennesker. Jeg
er ikke lige så genert.
Christian (22) fastslår:
”Man får kun noget ud af det, hvis man åbner op og leverer sine tanker og følelser.
Man skal ikke forstå helheden, men bare
lade den komme af sig selv.
”Det er spændende at opleve, hvordan
man sætter en forestilling op, fra matriale-generering til at finde en kronologi i
forestillingen”, indskyder Sophia (19)
Man skal have tålmodighed til at lade forestillingen forme sig. Det virker ret uoverskueligt fra start, og jeg glæder mig, til den
”røde tråd” viser sig i forløbet. En anden udfordring er, at det er svært at samle os alle
sammen til en prøve, da vi alle lever forskellige liv. Det er et nyt grundlag, man starter
dagen med hver gang”, påpeger Christian.
Som den yngste har Ofelia (13) også gjort
sine erfaringer:
”Den største udfordring for mig er at være
sammen med nogle, som er så meget ældre
end mig selv. Men jeg har lært, at man skal
være være åben for nye forslag, og ikke
sætte sig fast på noget for hurtigt. Jeg tror
dog helt klart, at det bliver en fantastisk
forestilling, da vi er et godt hold bag.”
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Ordbog
DENNE ORDBOG FUNGERER SOM SPROGLIG GUIDE TIL GLOSER, SOM
KAN FOREKOMME I FORESTILLINGEN – MEN OGSÅ I VIRKELIGHEDEN.

Trekants-spil:

Når A er forelsket i B, og B er forelsket i C,
og C er forelsket i A.

Monsterplanner:

Manden eller kvinden, der allerede har
planlagt fremtiden med den perfekte
partner, før de har mødt partneren

Backfire jalousi:

Ekskæresten, der stadig bliver jaloux efter
bruddet.

The sweaty old man:

Den mand, som altid står alene på diskoteket og for længst har passeret udløbsdatoen, og savler over de unge piger.

Efterkrigsmøde:

Et møde, der forekommer mellem to individer, som tidligere har været i et såkaldt
“parforhold” under betegnelsen “kærester” (deraf betegnelsen “eks-kærester”) i
et givent scenarie, oftest fester.
Selve betegnelsen stammer fra Den
Kolde Krig, som var en konflikt mellem to
fronter, den vestlige og sovjetiske i tiden
efter Anden Verdenskrig, som på mange
måder kan minde om et sådan møde.
Synonymer: Ekskærlighed ved første blik,
Jalousi ved første brandert

Paris-fænomenet:

En lille forelskelse eller fascination. Personen oplever oftest drømme eller fantasier
om den pågældende. Det kan oftest medføre en ekstra skjult opmærksomhed rettet på den pågældende.

En betegnelse for det kropsideal som medier og tv-branchen giver særligt unge
mennesker. Det er ofte urealistisk og har
ingen form for sammenhæng med, hvordan almindelige mennesker ser ud. Dog
fører det ofte til, at især unge mennesker
bruger tid og resurser på at leve op til idealet; gennem slankekure, træning, shopping og kosmetiske operationer.
Selve betegnelsen stammer fra den ikoniske hotelarving Paris Hilton, der er et af
de bedste eksempler på ”reality-mennesket”, som lever på deres ego, penge og et
udseende, der har kostet mange penge at
lave.

Senior crush:

Blenderen:

The waterholic:

Den tynde pige, som tager i byen og kun
drikker vand, fordi alkohol er for fedende,
men alligevel sejler rundt og ender med at
brække sig.

Crush:

Et crush på en person, der er meget ældre
end en selv.

The teacher dreamer:

Det alt for kendte crush på en lærer eller
vikar.

Granade:

Vennen, der tager den grimme veninde,
for at hans ven kan få den smukke veninde
for sig selv.

Wingman/winggirl:

Vennen, der hjælper den anden med at
score.
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Udtrykket for en person, som kysser ved
at bevæge tungen mekanisk rundt i modtagerens mund, som i en blender. Oftest et
udtryk for en person, som kysser dårligt.
Synonymer: Karkluden (bruges da et dårligt
kys ofte kan føles som at få en karklud i ansigtet), Hundeslasker (hvis kysset kan sammenlignet med et tilsvarende fra en hund)

3-kant, trekant:

Betegnelsen for en sex-akt, hvor der er
tre deltagere af givent køn. Ønskes ofte af
mænd, da det ofte forbindes med en vis
prestige at have deltaget i et ”samleje”
med to af modsat køn. Betegnelsen stammer fra perspektivet om, at sex-akten er
en figur med x antal kanter.
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Nonneskræv:

En person, som er mindre villig til at deltage i ”samlejer” og kun gør det sjældent.
Betegnelsen ”nonne” bruges, da det ofte er
kvinder, som beskrives således.

Berideren:

En person, som kan lide at ”ride” under sexakten. Betegnelsen er en sammenligning
med en ”beridder” som er en person, der
træner heste til brug ved ridning.

score de piger, der er der for at have det
sjovt. De står alene og mangler bekræftelse.
Den nemme offerjagt.

Uventede blodbølger:

Når en kvinde får uventet besøg i understellet under samleje. Menstruationens
ustyrligheder.
.

Jalouxduocomplex:

En person der er forelsket i sin ven, havner i
en Friendzone, hvis vennen ikke gengælder
kærligheden og kun ønsker at være venner.

Når to veninder mødes i harmoni, men bliver splittet af en udefrakommende, oftest
charmerende, faktor i form af en fyr, hvorefter de ender i ulige og utilfredsstillende
kærligheds-balance og jalousi.

Walk of shame:

Sambuca ild i eks:

Presa:

Show’er:

Friendzone:

Walk of shame er et begreb, der ofte bruges på kvinder, der kommer gående hjem
en tidlig morgen, med make up smurt ud
over ansigtet og et par stiletter i hånden,
efter de har ”sovet” hos en anden, tit af
modsatte køn, fra går dagens bytur.

En person, der får angst inden samleje skal
foretages.

Spejlblind

En person, der er så usikker på sig selv, det
kan være med hensyn til udseende eller
personlighed, at vedkommende ikke kan
se sig selv i spejlet.

F.E.F:

F.E.F står får ordene ”Flere End Fem”. Det
bruges om en person, der har været fysisk
sammen med flere end fem på en aften.

Nøgleglemmer:

En betegnelse for en person, der bruger dét
at have glemt nøglen som en undskyldning
for at kunne sove hjemme hos andre, oftest
med det formål at have sex med dem.

Jeg har ikke lyst:

Når man har ild eller vrede på overfladen
for at dække over den følelse af håbløshed
og savn, man stadigvæk føler indeni efter et
brud med en kæreste – et udtryk, der med
fordel kan bruges for at styrke denne tilstand, er ”I’m so over you” eller ”Go to hell”

Når mandens lem ikke gradvist overrasker,
men allerede fremstår i alt sin pragt og oftest i stor størrelse.
I modsætning til;

Grow’er:

Mandens lem overrasker i dette tilfælde ved
at vokse betydeligt og til tider pludseligt, især
hvis den kommer i forbindelse med noget,
den finder spændende eller tiltrækkende.

En cykel i flere gårde:

En person, der finder glæde i ofte at skifte partner. Disse møder kan vare alt fra et
par timer til en hel nat og finder oftest sted
i aften/nattetimerne. Et andet begreb,
som også beskriver disse handlinger, er
”en player eller en slut”

En banan-sluger:

Ord de fleste forstår, men drenge specielt
tit ikke lytter til, når en pige siger dem. Pigen tænker det, men ender alligevel med
at have sex, hvis hun er en pleaser.

Kan henvises til et økologisk cirkustrick,
men også til en seksuel handling, hvor
mandens lem føres frivilligt ind i munden
på et andet menneske; dette menneske
kaldes banan-slugeren.

Rynkejæger:

Taget med hatten på:

En person, der er tiltrukket af mennesker
der er ældre end personen selv.

Den forklædte trussetyv:

En hetero-fyr, der tager på bøssebar for at
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Hvis man bliver opdaget/taget i en seksuel sammenhæng, uden at der for eksempel
bliver banket på døren først, så man kan
nå at tage hatten af, som i dette tilfælde er
kondomet.
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