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”Det er meget f lot .  Men det er ikke for sådan nogen som os”  
Publikumsinddragelse i den kreative proces i teater, film, TV og radio  
 
Af Anna Lawaetz 
 
”Noget af det særlige ved børneteater er, at 
kernepublikummet ikke selv vælger at komme 
i teatret. De kommer ofte som en del af en 
skoleklasse. Derfor er jeg som scenekunstner 
og teaterleder nødt til at sikre mig, at jeg 
rammer mit publikum og at jeg ikke går over 
deres grænser. Børnene rejser sig jo ikke bare 
og går deres vej” fortæller Jørgen Carlslund, 
leder af børne- og unge teatret ZeBU. Han er 
en af de teaterfolk, der har stor erfaring med at 
arbejde med publikumsinddragelse i den 
kreative proces. Derfor har jeg fået ham i tale 
sammen med producer Thomas Heinesen fra 
Nordisk Film og medieforsker Lene Heiselberg 
fra DR for at få et indblik i hvordan man kan 
arbejde med publikumsfeedback som en del 
af den kreative proces, så det bliver en 
berigelse af det endelige udtryk. Selvom teater, 
film, TV og radio umiddelbart kan synes meget 
forskellige, findes der i alle tre brancher en 
bevidsthed om, at man laver noget for nogen. 
Målet med denne artikel er at give indblik i en 
række metoder til hvordan man kan arbejde 
med publikumsinddragelse undervejs i den 
kreative proces.  
 
Publikum i processen 
”Som voksen vælger man selv hvad man vil se. 
Men børneteater skal være tilgængeligt for 
alle, for børn vælger som sagt sjældent selv 
hvad de vil ind og se. Det er en kæmpe forskel”. 
Derfor har Jørgen Carlslund arbejdet 

systematisk med publikumsinddragelse 
igennem mere end 20 år. ”Jeg kan huske at et 
barn engang sagde efter en prøveforestilling: 
Det er meget flot. Men det er ikke for sådan 
nogen som os. Og han havde fuldstændig ret. 
Så vi ændrede hele opsætningen radikalt og 
endte med at lave noget, der var relevant for 
børnene”. 
 
Producer Thomas Heinesen har ikke så ofte 
arbejdet med børnepublikum, og hans 
publikum vælger som regel selv om de vil gå i 
biografen. Alligevel har han lavet prøve-
screeninger siden han startede i Nordisk Film i 
midten af 1990’erne. For ham handler det om 
ikke at se sig blind på sit arbejde. ”Når du har 
arbejdet på en film i mere end to år, og du er 
godt inde i klippefasen, kan der være ting, du 
ikke længere ser. Jeg tror at de fleste 
filminstruktører i dag gerne vil nå et større 
publikum, og derfor er der en åbenhed overfor 
prøve-forevisninger. Men i sidste ende er det 
op til filminstruktøren om han vil bruge det 
værktøj. Det bliver aldrig presset ned over 
hovedet på ham. Og en vigtig pointe er, at 
hvad publikum måtte komme med af respons 
ikke kommer udenfor klipperummet.” 
 
Medieforsker Lene Heiselberg arbejder i DR, 
der både producerer tv, radio og web-indhold. 
Hendes opgave er både at teste nye 
programformater men også at finde ud af 
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hvorfor en programserie pludselig mister 
popularitet efter flere år i æteren. ”Som public 
service institution har vi et stort publikum, og vi 
er nødt til at sikre at vores udsendelser er 
relevante for vores seere og lyttere” fortæller 
hun. Modsat de to andre interviewede er hun 
ikke en del af det kreative hold, men sidder i en 
enhed i DR, der kun arbejder med lytter- og 
seerundersøgelser. I samarbejde med 
kanalchefen er hun med til at vurdere, hvilke 
udsendelser, der skal undersøges nærmere. ”Vi 
tester hovedsageligt de programmer, der har 
et stort publikum hvad enten det er radio, TV 
eller web”. Hun har det samme mål som 
filmmageren og instruktøren: At sikre relevans 
for publikum. ”Mit arbejder er at give publikum 
en plads i den samlede kreative produktion” 
fortæller hun. 
 
Produktionen af en forestilling, en film og en 
underholdningsprogram er vidt forskellige 
hvad angår organisering, økonomi og proces. 
Derfor inddrager man også publikum på 
forskellige tidspunkter i processen og 
mulighederne for forandringer efter publikums 
involvering er meget forskellige ligesom det 
metodiske set-up. 
 
Man kan ikke spørge børn ”forstod I  
det?” 
Teaterleder og instruktør Jørgen Carlslund 
arbejder med tre forskellige tilgange til 
publikumsinvolvering i forbindelse med 
skabelsen af en forestilling.  
Den første er involvering af publikum i 
researchfasen. Her kan man opdele arbejdet i 
at tage temperaturen på sin målgruppe og at 
arbejde tematisk reflekterende med afsæt i 

forestillingens tema. I begge tilfælde arbejdes 
der workshop-baseret i et tæt samarbejde 
med et lærerteam.  
»Jeg er ved at lave forestillingen 'Mørkeræd' 
(premiere 22. Februar 2016, red.), der handler 
om glæden ved gyset i spøgelseshistorier og 
alvoren i det der rigtigt gør os bange. Her er 
aldersgrænsen sat fra ti år. I researchfasen 
havde jeg brug for at tage temperaturen på 
min målgruppe. Jeg ville gerne have et bud på 
hvad de oplevede som uhyggeligt på en dejlig 
måde, og hvornår de reelt blev bange. Altså et 
indblik i deres utolkede oplevelse. Og et indblik 
i deres hverdag. Derfor arbejdede jeg med to 
5. klasser – dvs. lige midt i min målgruppe og fik 
en umiddelbar respons på hvad de syntes var 
uhyggeligt og hvad de reelt oplevede som 
farligt.” 
 

 
Publikum foran ZeBU. Foto: ZeBU. 

Hverdag er et ord, der går igen når Carlslund 
fortæller om sit arbejde. For der sker også 
noget andet, når han træder ind i skolegården: 
»Som teaterskaber glemmer man ofte, at det 
at se en forestilling kun er en lille del af 
børnenes hverdag sammenlignet med f.eks. 
de magtkampe, der foregår i en skoleklasse på 
daglig basis. At mærke hvor børnene er henne 
i deres hverdag, er vigtigt.  Vi kan som kreativt 
hold prøve at være opmærksom på det. Men 
hver gang jeg går ind i en skolegård og bruger 
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tid med børnene, virker det som en 
øjenåbner,« siger Jørgen Carlslund.  
Den anden tilgang til at arbejde med publikum i 
researchfasen handler om en tematisk 
reflekterende tilgang. Her er det netop ikke 
målgruppen Carlslund tager fat i, men nogle 
der er ældre. 
”Når man står midt i sit 10-årige liv er det svært 
at se det ude fra. I forestillingen ”Og så står 
man pludselig der” samarbejdede jeg med en 
gruppe gymnasieelever, der havde psykologi. 
Jeg bad dem om at beskrive en bestemt 
situation fra dengang de var omkring 10 år, der 
fik deres liv til at tage en ny retning. Dvs. at de 
skulle reflektere på en abstrakt måde over 
noget i deres fortid, som de ikke vidste ville få 
betydning, da de var midt i det. Selvom 
forestillingen var for 10-årige, var jeg nødt til at 
bruge en anden aldersgruppe til at belyse 
hvordan det var. Til at huske tilbage og se 
oplevelsen ude fra. Man ved jo ikke som 10-
årig at f.eks. forældrenes skilsmisse vil få stor 
betydning for en” fortæller Carlslund. Valget af 
research tilgang handler altså om man har 
brug for et indblik i børnenes umiddelbare 
oplevelse eller om man gerne vil have deres 
refleksion over et bestemt tema. Begge 
former for research foregår, inden 
prøveperioden med skuespillerne starter. 
 
Den anden tilgang er teaterformen IRL (In Real 
Life) – en teatermetode, som Carlslund har 
udviklet til et ungdomspublikum. Som en del af 
teaterforestillingen er det publikum, der tager 
valgene for skuespillerne og rådgiver dem om 
hvad de bør gøre undervejs i forestillingen.  
Ved hjælp af et dramaturgisk skelet og lys- og 
lydcues styres forestillingens forløb, men de 

enkelte sceners indhold er improviseret og 
handlingens udvikling er i høj grad baseret på 
publikums valg. Denne særlige participatoriske 
teaterform kræver et publikum næsten fra 
begyndelsen af processen. For forestillingen 
eksisterer helt bogstaveligt ikke uden et 
publikum. ”Igennem mit arbejde med IRL er jeg 
begyndt at sætte spørgsmålstegn ved vores 
ide om premiere. De unge, der måtte komme 
under et prøveforløb, får bestemt lige så 
meget ud af det, som dem, der kommer efter 
den premiere dato vi har sat.”  
 
Den tredje tilgang er prøveforestillingen og 
den efterfølgende samtale med publikum. ”Jeg 
inviterer et publikum så tidlig som muligt” 
fortæller Jørgens Carlslund. Når forestillingen 
er klar til det, kontakter teatrets administrative 
medarbejder på opfordring fra Carlslund et 
prøvepublikum. Selvom den enkelte 
prøveproces har sit helt eget forløb, og der skal 
tages hensyn til dynamikken i 
skuespillergruppen, ved holdet fra start, at 
publikum inviteres ind i prøvesalen så snart det 
giver mening. ”Jeg kan huske en enkelt gang 
jeg var lovlig ivrig og inviterede en skoleklasse 
og teatrets administration ind til en prøve. 
Ingen kunne se hvor vi ville hen. Formen var for 
rå – det var bare for tidligt i processen og ikke 
en succes. Men det var bestemt en undtagelse. 
Og heldigvis kan vi relativt hurtigt få mobiliseret 
et prøvepublikum, når vi er nået til det punkt, 
hvor alle kan få noget ud af et møde”. En prøve 
proces på en teaterforestilling er som regel 7-
8 uger. Ofte inviterer Carlslund et 
prøvepublikum ind efter 4 uger. ”Det hjælper 
os til at finde ud af hvad der virker. Samtidig 
tester vi aldersgruppen”. I begyndelsen af 
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processen inviteres én klasse ind ad gangen. 
”Når vi har flere klasser inde på én gang 
oplever jeg ofte at børnene udtrykker sig 
mindre frit. De bliver en smule generte.” 
Når prøvepublikummet ankommer, får de så 
lidt information som muligt om indholdet af 
forestillingen og om den faglige del af vores 
proces. De forstår ikke hvis vi siger at lyset 
bliver anderledes. De reagerer på hvad der 
faktisk er der”.  Prøvepublikummet bliver budt 
velkommen af Carlslund, som fortæller dem 
hvornår forestillingen har premiere, og at de er 
de første – eller nogle af de første - til at opleve 
forestillingen. Det får dem til at føle sig som 
noget særligt samtidig med at de ikke får for 
mange informationer. Under 
prøveforestillingen sidder Carlslund sammen 
med børnene og observerer hvordan de 
spontant reagerer på forestillingen. ”Hvis 
forestillingen berør problemstillinger, der 
kommer for tæt på børnenes egen hverdag, 
kan børnene finde på at beskytte sig selv i den 
efterfølgende samtale. Jeg kan selvfølgelig 
hjælpe dem ved at spørge om de kender til 
nogen, der har været i sådan situation. Men 
den umiddelbare reaktion under forestillingen 
er en ”u filtreret” kilde for mig.” Efter 
prøveforestillingen stiller Carlslund spørgsmål 
til publikum – og skuespillerne sidder på 
scenekanten og lytter med. ”Jeg er ikke 
interesseret i om det er en god eller en dårlig 
oplevelse. Jeg er interesseret i hvad oplevelsen 
vakte i dem. Derfor er åbningsspørgsmålet 
”Hvad tænker I – ” Det er nødt til at være så 
åbent som muligt for at få deres umiddelbare 
refleksion. Derefter stiller jeg spørgsmål, der 
udspringer af de diskussioner vi har haft på 
holdet som hvis forestillingen henvender sig til 

de yngste skolebørn f.eks.: Var der steder I blev 
bange? Hvis nogle af børnene blev bange, er 
det næste trin at finde ud af om det var 
ubehageligt. For et gys kan jo godt være 
frydefuldt.” Carlslunds observation af gruppen 
under selve forestillingen gør det lettere i den 
efterfølgende samtale at navigerer imellem 
gruppedynamikker og individuelle oplevelser 
og derved styre samtalen og vurdere vægten 
bag de enkelte udsagn.  
 

 
Foto fra forestillingen Mørkeræd. Foto: Søren Meisner 

”Du kan ikke spørge: Forstod I det? For de ved 
ikke hvad de ikke forstod. Så derfor har jeg et 
trick. Jeg spørger om dem i klassen under ville 
kunne se forestillingen. Hvis de siger ”Nej”, så 
ved jeg at vores aldersgrænse er rigtig. Men 
hvis de tror at de yngre godt kunne se den, kan 
det være interessant at inviterer et yngre 
prøvepublikum ind for at tilpasse vores 
aldersgrænse” fortæller Carlslund. Børnene 
modtager ikke nogen form for belønning efter 
en prøveforestilling. De tager tilbage til deres 
skole eller børnehave, når de har spist deres 
madpakker. På vej ud af døren tager Carlslund 
som regel fat i læreren for at høre hvordan han 
eller hun oplevede børenes møde med 
teaterforestillingen. ”Nogle gange har du en 
klasse, hvor nogle af børnene har en ADHD 
diagnose. Som udenforstående ved du det ikke 
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og oplever måske at klassen er meget 
ukoncentreret. Her kan læreren korrigere ved 
sit kendskab til gruppen. Måske var gruppen 
meget mere koncentreret end den plejer at 
være”. Skuespillerne der sidder omkring 
Carlslund i salen bagefter svarer som regel på 
de spørgsmål som børnene stiller dem direkte. 
Carlsund laver som regel et par nye 
forestillinger om året - og en 
børneteaterforestilling i ZeBU-regi spiller som 
ofte i tre år.   
 
Inspiration t i l  k l ipperummet 
”Vi prøver at undgå at publikum taler sammen 
efter en prøveforevisning” fortæller 
filmproducer Thomas Heinesen. ”Vi vil gerne 
indfange deres personlige oplevelse, og 
voksne er lette at påvirke. De vil instinktivt 
gerne placeres på en bestemt måde i en 
gruppe - også selvom de ikke kender de andre 
i gruppen.” Derfor modtager prøvepublikum 
hos Nordisk Film et spørgeskema lige efter en 
prøveforevisning. Spørgeskemaerne består af 
demografiske spørgsmål, rangordning af 
elementer og åbne kvalitative spørgsmål. 
Nogle af spørgsmålene indgår i alle 
spørgeskemaerne, andre adresserer 
problemstillinger, der er opstået i processen i 
klipperummet. ”Vi vil gerne have at de forklarer 
hvorfor de synes noget er mærkeligt eller 
godt. Og vi vil gerne have et publikum, der 
består af nogle, der normalt ville kunne lide 
denne genre. Dvs. dem forestillingen egentlig 
er tiltænkt. Dem finder vi ved i rekrutteringen at 
formulere os på en bestemt måde a la: Er du til 
romantiske kærlighedshistorier. Så ved vi at vi 
får sorteret i dem, der melder sig til 
prøveforevisningen. Og så vil vi gerne have 

nogle publikummer, der ikke er vant til 
prøveforevisninger. Vi vil gerne have en 
umiddelbar – ikke professionel respons i denne 
her sammenhæng” Det tager ca. en halv time 
at besvare spørgsmålene. Næste morgen skal 
en rapport ligge klar i klipperummet. ”Det bliver 
en rå opgørelse, hvor vi lister hvor mange 
gange nogen har sagt en given ting. Målet er at 
have et værktøj vi kan bruge i klipperummet 
med det samme.” I modsætning til Carlslunds 
teaterproduktioner er skuespillerne ikke en del 
af denne proces fordi de har færdiggjort deres 
arbejde måneder tidligere. Kun producenten, 
instruktøren, klipperen og 
manuskriptforfatteren er involverede i arbejdet 
med publikums oplevelse af filmen. Ligesom 
Carlslund vælger de ofte at være diskret 
tilstede ved forevisningerne for at mærke 
publikums umiddelbare reaktion. 
 

 
Nordisk Films studier og prøveforevisningsbiograf i Valby. 
Foto: Nordisk Film Production. 

Hvor teaterinstruktøren kan vælge at lave 
radikale ændringer i opsætningen på 
baggrund af mødet med publikum, er det 
primært klipningen og lydredigering der 
ændres på baggrund af publikums respons på 
den samlede film. ”Vi kan ofte ved at arbejde 
med lyden i børne- og ungdomsfilm sænke 
aldersgrænsen og dermed udvide det 
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potentielle publikum” fortæller Heinesen. 
Nordisk Film producerer 3-4 film om året. Som 
producer arbejder Thomas Heinesen med ca. 
1 ½ film om året. En film spiller som regel 7-8 
uger i biograferne for derefter at udkomme på 
DVD og siden blive vist i fjernsynet. 
 
En værktøjskasse der sikrer public 
service 
Lene Heiselberg og hendes team i DR afholder 
omkring 50 kvantitative og kvalitative 
publikumsundersøgelser om året – fra 
dramaserier til faktaprogrammer på tværs af 
medieplatforme (radio, TV, web, 
mobiltelefoner). Tre fuldtidsansatte er 
udelukkende beskæftiget med det arbejde. I 
modsætning til de metoder, der bruges på 
Nordisk Film og ZeBU er der ikke nogen fra det 
kreative hold tilstede når publikum giver 
feedback. Det skyldes primært at de fleste 
undersøgelser laves online. Men når det 
handler om fokusgrupper er der også en 
anden grund. ”Modsat hvad der står i bøgerne 
oplever vi, at det slører billedet når en fra 
produktionsholdet er med. De har som regel 
kun tid til at høre ét fokusgruppe interview ud 
af en hel række. Det betyder at de ikke får et 
samlet indblik i hvad de forskellige grupper af 
seere og lyttere oplever. Derudover bliver de 
meget påvirkede af hvad de hører – og 
reagerer ofte prompte på det. Som 
nyhedsjournalisten, der direkte fra mødet med 
fokusgruppen vælger at ringe til sin redaktion 
for at få ændret en specifik detalje, fordi han 
har hørt én fra fokusgruppen nævne det. De 
får ikke det samlede billede og derfor hjælper 
det dem ikke – det kan tværtimod skabe 
blokeringer i den kreative proces.” I stedet 

indsamler medieforskerne publikums 
oplevelser og præsenterer resultatet for 
lederen af produktionsholdet og kanalchefen. 
Kanalchefen beslutter hvilke elementer 
produktionsholdet bør arbejde videre med.  
 

 
DR Byen på Amager. Foto: Bjarne Bergius Hermansen. 

Grundlæggende arbejder medieforskerne 
med fire måder at indsamle 
publikumsfeedback på 1) Et traditionelt 
fokusgruppe set-up, hvor medieforskeren 
rejser rundt i landet eller inviterer publikum til 
DR Byen. ”Denne tilgang er både tidskrævende 
og dyr hvis vi vil lave en undersøgelse, der er 
repræsentativ for hele landet”. 2) Nogle gange 
bruger vi Online Bulletin Boards, et virtuelt 
møderum, hvor deltagerne logger ind på et 
bestemt tidspunkt. Mødet ledes af en 
mødeleder. 3) En web-undersøgelse er en 
hurtig og let måde at indsamle data på: ”I det 
her set up kan den adspurgte vælge at svare 
når det passer ham eller hende. Det betyder at 
vi også får fat i f.eks. forretningsmanden eller 
karrierekvinden” fortæller Heiselberg. 
Deltagerne ser eller hører en testbid fra et 
program og svarer derefter på en række åbne 
spørgsmål. Denne metode er meget effektiv til 
at generere data og bruges ofte, hvis der er en 
stram tidsramme. 4) Fysiske målinger bruges til 
at teste ikke-sproglige reaktioner på en 
udsendelse. Igennem de sidste tre år har DR 
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medieforskning testet disse metoder, og 
kombinerer nu eye-tracking med GSR-
målinger. ”Igennem målingerne får vi indblik i 
nogle af de umiddelbare reaktioner som det 
kan være svært for deltagerne at sprogliggøre 
efterfølgende” fortæller Heiselberg. Så i stedet 
for at fornemme publikums reaktion intuitivt 
som både Carlslund og Heinesen gør 
producerer Heiselberg målbare data.  
 
Testpersonerne er fundet i DRs brugerpanel, 
hvor alle har mulighed for at tilmelde sig. 
”Gennemsnitligt har danskerne et 
medieforbrug på 3 timer dagligt. Derfor består 
vores panel af professionelle brugere” forklarer 
Heiselberg. De spørgsmål man som deltager 
får er udviklet i samarbejde med det kreative 
hold. Der er ikke længere nogen standard 
model for hvad der spørges om ”Tidligere 
prøvede vi at indsamle viden på tværs af 
produktioner, men det gav ikke noget brugbart 
overblik”.  
 
Når et produktionsselskab skriver kontrakt med 
DR, er der også indskrevet hvis DR 
medieforskning skal lave en 
publikumsundersøgelse. I samarbejde med 
produktionsholdet besluttes det hvornår i 
processen undersøgelsen skal finde sted. ”Vi 
tilpasser os produktionen. Det sidste vi vil er at 
være en belastning. Vores undersøgelse skal 
fungere som et værktøj for det samlede hold til 
at optimere den endelige udsendelse”.  
Sammenlignet med Nordisk Film kan der ske 
en del ændringer på baggrund af 
undersøgelsen. Nogle gange skal en scene i en 
serie optages om, andre gange kan en vært i 
et underholdningsprogram, der ikke har været 

i luften endnu, blive udskiftet. Det er radikale 
ændringer. ”Vi tager publikumsfeedback 
meget alvorlig”. I modsætning til tidligere hvor 
en udsendelse blev sendt 1-2 gange har en 
udsendelse i dag en ekstra online-levetid på 
DRs hjemmeside. 
 
Det er t i l  for publikum 
Børneteater, film, TV og radio er meget 
forskellige. Tænk bare på formen – live vs. 
medieret og formålet (underholdning, kunst, 
dannelse), om publikum selv har valgt at være 
der, produktionsomkostninger, institution og 
økonomi. Det til trods er Carlslund, Heinesen og 
Heiselberg enige om at publikumsinvolvering 
tilfører noget til den samlede produktion. ”Det 
er et værktøj, der hjælper os til at sikre 
relevansen” siger Carlslund, selvom 
involveringen af publikum ikke erstatter den 
professionelle og kunstneriske ekspertise i den 
kreative proces. ”Før vi laver en 
prøveforevisning afholder vi en screening for 
udvalgte kollegaer i branchen. På det tidspunkt 
i processen er vi ikke konkurrenter, men faglige 
sparringspartnere for hinanden. Og den del er 
også ekstrem vigtig” fortæller Thomas 
Heinesen. 
 
På tværs af brancher er de spørgsmål 
publikum stilles baseret på de uklarheder, der 
har været undervejs i det kreative team. På 
den måde bliver inddragelsen af publikum en 
måde at få afklaret usikkerheder på. Graden af 
ændringer spænder fra mindre justeringer - 
lydredigering og klipning- til en større 
dramaturgisk revision og udskiftning af 
personer på holdet. 
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Man kan overordnet skelne mellem en 
ubevidst reaktion under oplevelsen og en 
bevidst refleksion bagefter. Begge dele er 
vigtige for Heinesen, Carlslund og Heiselberg. 
Når produceren og teaterinstruktøren 
afdækker publikums ubevidste reaktion sker 
det igennem en intuitiv tilgang, hvorimod 
Heiselberg arbejder med en måling af denne 
del. Instruktøren og produceren kan med det 
samme bruge deres viden i den kreative 
proces, hvorimod medieforskeren skal 
fremlægge sine analyser for en overordnet, 
der beslutter hvad der skal handles på. ”Brugen 
af fysiologiske målinger er mere tidskrævende, 
men det giver et indblik i og mulighed for at 
forstå publikums respons på et dybere plan” 
fortæller Heiselberg.  
Metoderne til at indsamle publikums bevidste 
refleksioner efter oplevelsen er meget 
forskellige og går fra åbne samtaler i grupper til 
individuel nedskrevet feedback.  
 
Børneteater, film, radio og TV har udviklet 
forskellige metoder til at anvende publikums 
blik som en del af den kreative proces. Men 
hvad de tre branchefolk er enige om er, at det 
er vigtigt at have med i den kreative proces. ”Vi 
laver jo forestillingen for et publikum” slutter 
Jørgen Carlslund af. 
 
 
Tak til Jørgen Carlslund, ZeBU, Thomas Heinesen, Nordisk 
Film og Lene Heiselberg DR for at dele ud af deres 
erfaringer. Tak til Bikubenfonden, der finansierer projektet 
A Suitcase of Methods – the experienced relevance of 
performing arts hvori denne tekst indgår.  

 
 
 


