Undervisningsmateriale 8. kl - 3.G

” Årets hidtil sjoveste kriseeuropæer…Hæsblæsende velfortalt. ….Nogen burde sende ‘Goodbye Europa!’ på turné
til samtlige landets lockoutede skoler og vor påståede
historieløse ungdom. Den fortjener at få et stort, ungt
publikum”
Kristian Husted
Politiken

LÆRERUDTALELSE:
”Daniel Norbacks tåretrillende morsomme
ridt gennem Europahistorien holdt mine
gymnasieelever tryllebundet fra start til slut.
Stykket trækker linier fra Europahistoriens
nøglepersoner inden for idehistorie og
politiske filosofi frem til globaliseringen.
Jeg kan anbefale stykket til alle
gymnasieelever”
Jesper Simony Breining
Adjunkt
Teknisk Gymnasium, Silkeborg
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GOODBYE EUROPA!
Undervisningsmaterialet:
Dette undervisningsmateriale henvender sig til drama, krydsfag, historie og samfundsfag, især med henblik
på globaliseringsforløb. Undervisningsmaterialet har taget udgangspunkt i de samme emner og spørgsmål,
som har været afsættet for arbejdet med forestillingen.
Materialets overordnede temaer er: Kulturel dannelse, kulturel selvforståelse og identitet. Historisk,
samtidig og global forståelse af Europa som idé eller det, man kalder Europatanken, set fra forskellige
perspektiver. Hensigten er at se nærmere på Europa som begreb og som idé, og forsøge at få eleverne til at
debattere, hvad Europa egentlig er for en størrelse.
Der er gjort flittigt brug af citater både fra nulevende politikere, filosoffer og historiske figurer for at belyse
emnerne så bredt som muligt, og i flere af afsnittene indgår tekster fra forestillingen som eksempler på et
tema og som analysegrundlag.
Ud fra forestillingens temaer og under-temaer har vi forsøgt at skabe et materiale, der kan bruges så
bredt som muligt i undervisningen. På den måde kan afsnittene kombineres alt efter behovet i den
enkelte lærers undervisning. Drama kan f.eks. trække på afsnittene om performance og kulturelle pile,
historieundervisningen første afsnit om hvad og hvem der har skabt Europa, og samfundsfag har mulighed
for at sammensætte elementer fra flere forskellige afsnit. Materialet kan dermed bruges som oplæg, før
eleverne ser forestillingen, og til uddybelse efter forestillingen.

Materialet er inddelt i følgende kapitler:
HVAD ER EUROPA OG HVAD HAR SKABT EUROPA?
HVEM HAR SKABT EUROPA?
EUROPA OG SAMTIDEN/ DE NYE EUROPÆERE
EUROPA OG FREMTIDEN
EUROPA OG DEN KINESISKE DRAGE
DEN HVIDE MAND OG ”DE ANDRE”
GOODBYE EUROPA! SOM PERFORMANCE
Materialets kapitel 1 – Hvad er Europa og hvad har skabt Europa, er det mest omfattende kapitel. Her
forsøger vi at etablere grundlaget for resten af materialet, nemlig en diskussion om Europa som begreb.
Den grundlæggende forudsætning er: Hvad taler vi om, når vi taler om Europa, både geografisk og
kulturelt?
Kapitlerne perspektiverer forestillingsteksten ved bl.a. at inddrage citater fra forskellige eksperter,
politikere etc. Derudover har hvert kapitel et par faktabokse, hvoraf nogle relaterer direkte til
spørgsmålene i kapitlet, andre forklarer begreber, og andre igen er med for at præsentere forskellige
historisk eller geografisk information. Hvert kapitel afsluttes med en række arbejdsspørgsmål.

God fornøjelse.
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Om forestillingen
Goodbye Europa! går med ømhed og glimt i øjet på jagt efter Europas identitet. Hvem er vi egentlig, og
hvem skal vi være i fremtiden? Performer Daniel Norback kontaktes af Europas ånd med en opgave: At
skabe en forestilling, der kan inspirere befolkningen og genrejse kontinentets svundne storhed. Med
renæssanceteater på hjul går performeren i krig, men uventede kræfter melder sig på banen og truer ham
selv, hans værk og Europas eksistens.
Goodbye Europa! er et stykke performance-teater. Her er ikke tale om naturalistisk dramatik, eller
traditionel lineær fortælling. Daniel Norback og PeI En er på scenen som dem selv. Selvom fortællingen
springer i tid og fortælle-lag, så er udgangspunktet ikke at skabe en decideret illusorisk fiktionsramme.
Spillerne og publikum befinder sig i samme tid og i samme rum: En given aften i november på Warehouse9.
Der spilles ikke til nogen fjerde væg, tværtimod henvender spillerne sig meget direkte til publikum.
NORPOL laver performance forestillinger, der interesserer og bevæger sig mellem teater, performance og
dokumentar. NORPOL anbringer politiske og eksistentielle spørgsmål i et personligt legende univers, hvor
publikum ofte inddrages direkte. Se mere på www.norpol.org

Tanker bag forestillingen
De seneste års globale finanskrise har pustet nyt liv i debatten om Europas identitet. Finanskrisen har
for alvor vist os, hvad der har været i skred gennem mange år; Asien rykker med syvmileskridt ind på den
globale finansscene, og USA, med Europa som second runner up, sidder ikke længere så sikkert på det
økonomiske verdensdomæne.
Det er som regel, når noget forandres, at vi begynder at tænke over det, vi har. Midt i finanskrisen, midt
i Eurokrisen, optøjerne i Sydeuropa, spørgsmålet om velfærdsstatens bevarelse, om EU´s funktion og
succes, begynder vi at spørge os selv: Hvad er Europa? Hvad er det, vi ønsker at bevare eller forandre? Når
vi overvejer, hvem vi er, og hvem vi skal være i fremtiden, kommer vi uundgåeligt til at beskæftige os med
vores selvforståelse – også historisk. For hvad er Europa egentlig? Og hvad er kontinentets globale rolle?
Det er nemmere at forstå forandring historisk, men hvad med de forandringer vi selv står midt i – hvordan
begriber vi dem?
Verden forandrer sig – det ved vi. Historien viser os, at magten ikke bliver det samme sted, at kulturer
ændrer sig og grænser flyttes. Og sådan er det. Men det kan være temmelig svært at få overblik over vores
egen samtid. ”Livet leves forlæns og forstås baglæns,” som Kirkegaard sagde. Det er svært nok at gribe
og begribe det individuelle menneskes tilværelse, og så meget desto sværere at begribe de økonomiske,
politiske, kulturelle og sociale ændringer, der langsomt, men sikkert – og nogen gange i rivende hast, flytter
samtiden ind i fremtiden.
Undervisningsmaterialet forsøger, gennem forskellige perspektiver, at belyse spørgsmålet om Europas
identitet og rolle. Hvem og hvad er Europa historisk set, hvad er nutidens Europa og hvordan vil/skal
Europa se ud i fremtiden?
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KAPITEL 1:
HVAD ER EUROPA OG HVAD HAR SKABT EUROPA?
Dette afsnit ser på Europa som begreb og idé – historisk og nutidigt. Hvad betyder
det egentlig, når vi taler om Europa? Vi ser på forskellige perspektiver, men belyser
først og fremmest, at Europa betyder mange ting på én gang. Nedenstående er et
afsæt til elevernes egen refleksion over, hvordan de forstår Europa.
Daniel taler til publikum om Europa
I forestillingen får performer Daniel Norback til opgave at puste nyt liv i det europæiske projekt, da
Europas spøgelse formulerer et behov for at genrejse Europas storhed, hvis Europa ikke skal spilles helt af
banen. Daniel går derfor på jagt efter det, der for alvor kan sælge idéen om Europa til samtidens kræsne
købere. Daniel selv ved ikke vanvittig meget om Europa. Lidt som fjolset, der skal udføre en kolossal opgave
uden at være udstyret til det, og indleder med en stormtale til publikum:
”Europa! Hvor skal jeg starte? I Antwerpen, i Krakow, i Konstantinopel – nå nej, det er blevet til Istanbul. Skal jeg
begynde med dem, der rejste Stonehenge, eller med Copernicus, der forstod, at verden er rund? Eller med Aristoteles,
der lagde grunden for vestens videnskab, eller med Einstein, der flyttede alt med sin relativitetsteori? Hvor skal jeg
starte? Jeg begynder med at skrige: Europa! Et lille kontinent, som ikke fylder mere end 7% af planeten.
Godaften! Her er vi nu. Alle os Europæere, fra Atlanterhavet til Bospurus og op mod Lapland. Hvordan har I det
i aften? Dette er ikke en almindelig tirsdag aften. Kære venner, i aften skal vi tænke på alt det, vi har gennemgået
sammen. Krige, sygdom, svigt, sult… og midt i det hele den skrøbelige lille blomst, der spirer midt på slagmarken, og
som hvisker: Hvad med lidt folkevilje, hvad med lidt fri vilje, hvad med lidt menneske i stedet for Konge, fyrste, Kirke
og djævlens bestemmelser? Hvad med mig?”
Daniel nævner her, ret overfladisk, nogle af kernetankerne i historien: Folkebestemmelse/demokrati
og menneskets frie vilje, frem for en skæbneafgørende Gud. Men han afslutter med en anden side af
individualismen og spørger: Hvad med mig? For selv om Daniel gerne vil engagere sig i Europa, er hans
tanker ligeså ofte møntet på hans eget liv og velbefindende.

Europa:
Europa er en verdensdel, som strækker sig fra Nordsøen og Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i
øst, og fra Middelhavet i syd til Nordpolen. Det udgør den vestlige tredjedel af kontinentet Eurasien.
Siden 1700-tallet er grænsen mellem Europa og Asien almindeligvis blevet anset for at gå langs Ural
– først bjergkæden og derefter floden – Det Kaspiske Hav, Manytj-lavningen nord for Kaukasus,
eventuelt Kaukasus-bjergkæden, Sortehavet, Bosporusstrædet, Marmarahavet og Dardanellerne.
Europas samlede fladeareal er 10.506.000 km², det vil sige 6,7 % af landmasserne på Jorden. Det
samlede folketal er på omkring 900 millioner, hvilket er 14 % af alle mennesker i verden. Europa
består af 44 selvstændige stater, hvoraf Rusland er den største målt på såvel areal som befolkning,
mens Vatikanstaten i Rom er den mindste.
Gyldendals leksikon 2012
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Hvad definerer Europa?
Man kunne tro, at spørgsmålet om, hvad Europa
er, ville afstedkomme et forholdsvist entydigt og
enkelt svar. Men Europa som begreb er tydeligvis
åben for fortolkninger. I første omgang er det ikke
til at komme uden om EU, der er samlende faktor
for store dele af Europa – i hvert fald Vesteuropa.
Andre vil mene, at Europa blot er betegnelsen for et
geografisk sted.
Nogle forstår Europa som et kontinent, der
inkluderer Central- og Østeuropa frem til grænsen
til Ukraine og Rusland, andre at Europa går til Ural,
og inkluderer dele af det gamle Sovjetunionen
og Balkan. Andre igen mener, at Europa i langt
højere grad er et ”mindset”, altså at Europa først og
fremmest er defineret af nogle fællesværdier og
fælles kultur.
Historiker og forfatter Kristian Hvidt beskriver i
sin bog ”Europa – 1000 år historie” bl.a. Europas
historie gennem tre epoker med hyppige krige,
der blev afløst af perioder med en mere forstandig
opførsel markeret af renæssancen omkring 1500,
revolutionen i 1789 og Den europæiske Union fra
1994.
Før 1500-tallet med opdagelsen af Amerika lod
Europa sig i høj grad definere gennem det ”andet”
og de ”andre” – altså mellemøsten. Taler man om
det ”gamle” Europa, refereres der ofte til Europa
før 1. Verdenskrig – et Europa med større fokus på
Øst- og Centraleuropa. Efter 2. Verdenskrig blev
behovet for et samlet Europa tvingende, men pga.
delingen af Europa i øst og vest, blev det samlende
projekt, som var hensigten med EF, i første omgang
vesteuropæisk.
Når man taler om det tidlige EF, taler man taler
f.eks. om det kerne-Europa, der havde Tyskland,
Frankrig og Benelux som omdrejningspunkt i
det første EF fra 1957. Efter Berlinmurens fald
i 1989 rykkede øst og vest langsomt nærmere
hinanden igen, og i en tale fra 2002 (som aldrig
blev holdt) omkring udvidelsen af EU skrev den
daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel bl.a.
følgende:

Europatanken:
I antikken og middelalderen blev Europa
først og fremmest brugt som en geografisk og
mytologisk betegnelse. Som politisk slagord
og som opfordring til at danne fælles fronter
optræder ordet Europa først i midten af
1400-tallet, da Konstantinopels fald i 1453 fik
pave Pius 2. til at mane de kristne til samling
som europæere mod den udefrakommende
osmanniske trussel …
De europæiske kriser, krige og revolutioner
gennem 1800- og 1900-tallet har været
ledsaget af konstant påkaldelse af fælles
europæisk arv, kultur og identitet mod gamle
som nye ”barbariske” kræfter og udfordringer.
De utallige essays, afhandlinger og tidsskrifter
om Europa fra de sidste to hundrede år har
dog aldrig nået frem til hverken klarhed eller
enighed om en kronologisk og geografisk
afgrænsning eller definition …
Geografisk har man heller aldrig kunnet blive
enige om, hvorvidt Rusland og England skulle
regnes med til kontinentet. Værdier som
frihed og mangfoldighed, selvbestemmelse og
individualisme, oplysning og universalisme går
til gengæld igen som grundtema hos de fleste
af bidragyderne til Europadebatten …
De store opdagelsesrejser i 1400-1500-tallet
var med til at udbrede forestillingen om,
at europæere skulle have noget tilfælles
i forhold til resten af verden. Yderligere
politisk slagkraft fik Europatanken derefter
først og fremmest i propagandaen mod
indre fjender. Ikke mindst frygten for
fransk overherredømme og overmægtige
eneherskere som solkongen Ludvig 14. var
gennem 1600-tallet medvirkende til, at
Europa blev ensbetydende med frihed og
selvbestemmelse.
Uddrag fra Gyldendals Leksikon 2012
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”Den tid, hvor Europa erobrede Verden, er forbi. Jeg håber, at den tid nu begynder, hvor Europa vil stå som en
kilde til inspiration for andre dele af Verden. Som en kilde til effektiv bistand og som et eksempel på, hvorledes folk
og nationer kan leve sammen i fred og samarbejde, mens de udnytter verdens ressourcer med omhu og gensidig
støtte.”
Indlemmelsen af flere Østeuropæiske lande i EEC Indvarslede et nyt og mere samlet Europa. Den kolde
krig var ophørt, og Havels tale udtrykker håbet om et fredeligt og samlet Europa.

EEC/EC/EU:
EEC – European Economic Community (på dansk EF – Europæisk fællesskab) var en international
organisation skabt på baggrund af Romtraktaten i 1957. De seks grundlæggende lande var: Belgien,
Frankrig, Italen, Luxembourg, Holland og Vesttyskland. EEC var også kendt som the Common
Market. Danmark blev medlem i 1973. EEC blev omdøbt til EC i 1993 under inklusionen af flere
lande. Endelig blev EC til EU – European Union i 2009 på baggrund af Lissabon traktaten.

To forskellige perspektiver:
Europa er mange ting og kan forstås ud fra flere perspektiver. Vi bad forskellige eksperter om at give os et
umiddelbart, kort og fyndigt svar på spørgsmålet ”hvad er Europa?”. Nedenfor er to af de svar, vi fik:
Bo Lidegaard – Chefredaktør på Politiken:
”Europa er et samfund, Danmark altid har været en del af, og danskerne har lige så længe været europæere. Vi har
rejst overalt på kontinentet og vi er blevet rejst til af andre europæere. Det, som gør Europa til noget særligt, er
netop den trafik, som har taget alle former, fra ideer og kultur til handel og krig. Det er som en familie, der har levet
sammen i mere end 1000 år: det er svært at forestille sig dens enkelte medlemmer uden de andre. Samtidig er vi
hver især vore egne. Vi har haft hver vore skæbner, hver vores historie. Det har præget os og de fleste føler sig som
landsmænd, før de føler sig som europæere. Men også det er europæisk, og uanset hvad vi gør, og hvad der sker,
bliver vi ved med at være hinandens skæbne. Sådan som vi altid har været det.”
Hans Hauge – Lektor dr. phil Aarhus Universitet:
”Kristendommen skabte i sin tid Europa, der var identisk med kristenheden, og Europas Anden var ’tyrken’, det
osmanniske eller islam. Europa var mest samlet i middelalderen, da den første europæiske institution opstod:
Universitetet. Med renæssancen og reformationen begyndte en opdeling af Europa i sprog og kulturer og
senere i nationer. Oplysningen var fransk og ikke fælleseuropæisk, så opgøret i romantikken med rationalismen,
universalismen, kosmopolitismen var national. Nationalismen er europæisk; det samme er imperialismen. Det
er især den sidste, der har skabt Europa. Med den bredte Europa sig over store dele af kloden, så man kan eller
kunne henregne Australien, New Zealand, Sydafrika, Canada og USA til Europa. Efter 2. Verdenskrig etableredes
i hele Europa etniske nationalstater ved massive etniske udrensninger – især tyskere blev fjernet fra Polen,
Tjekkoslovakiet, Ungarn, Jugoslavien osv. Kun Schweiz og Belgien falder udenfor dette etno-nationale mønster. EF
blev oprettet for at begrænse demokratiet eller folkenes selvbestemmelsesret. Den havde vist sig at føre til Anden
Verdenskrig. EU er et postmoderne imperium. Det skal beskytte den europæiske nationalstat mod globaliseringen.”
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Ovenstående citater præsenterer forskellige opfattelser af Europa. Det første udsagn beskæftiger sig
hovedsageligt med det, der samler os som europæere; et overordnet om end lidt abstrakt fællesskab.
Det andet udsagn er mere optaget af at definere Europa klart i historisk perspektiv, gennem referencer
til bestemte begivenheder og kulturepoker. Man kan måske ikke sige, at de to udsagn står i direkte
modsætningsforhold, men de præsenterer alligevel to umiddelbart forskellige oplevelser af Europa.

Arbejdsspørgsmål
Diskuter Bo Lidegaards og Hans Hauges udsagn om Europa. Hvad lægger de hver især vægt på?
Hvad er lighedspunkterne og forskellene? Hvordan ser de på f.eks. kultur og religion?
Diskuter selv, hvad der har skabt Europa. Hvad er Europa? Hvad vil det sige at være Europæer?
Diskuter Vaclav Havels udsagn: Hvordan er det gået med hans forhåbninger?

KAPITEL 2:
HVEM HAR SKABT EUROPA?
Dette kapitel beskæftiger sig med centrale personers indflydelse på Europas historie og kultur. En mulig indgang til forståelsen af Europa kan nemlig være at overveje,
hvilke enkeltpersoner man umiddelbart synes har haft størst betydning for Europa.

Et udvalg af dokumenter og traktater, der har haft stor indflydelse på Europas historie:
Magna Carta 1225
Martin Luther ”95 Teser” 1517
John Locke ”Two Treatises of the Civil Government” 1690
Montesquieu “De L´esprit des Lois“ 1748
Menneskerettighedserklæringen – 1789
Versaillestraktaten 1919
Maastrichttraktaten 1992

Når vi taler om den europæiske civilisation og kulturarv, vil mange nok umiddelbart tænke på humanisme,
menneskerettigheder, folkesuverænitet og demokrati. Spørger man bredt, hvad Europa står på i meget
grove træk, nævnes antikken, Romerriget, reformationen, oplysningstiden som regel. Det, der former et
kontinents udvikling, er selvfølgelig et komplekst samspil af en mængde faktorer som demografi, klima,
resurser, konflikter, religion og kultur. Men kan man overhovedet tale om Europas kulturhistorie uden
at zoome ind på de enere, der har været med til at flytte historiens gang med videnskabelige, filosofiske,
religiøse og politiske paradigmeskift?
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I hvert fald kan det være interessant at belyse historien gennem enkelte personers bidrag.
Vi bad ti forskellige filosoffer, professorer, politikere og historikere give deres bud på, hvem de synes, der er
de ti største europæere. Her følger to af de lister, vi fik:
1.

Kong Karl den Store, Filosof Johann Wolfgang von Goethe, maler Pablo Picasso, præsident Charles
de Gaulle, premierminister Winston Churchill, forbundskansler Willy Brandt, forfatter Simone de
Beauvoir, Statsminister Oluf Palme, digter og præsident Vaclav Havel, forbundskansler Angela Merkel,
premierminister Mario Monti.

2.

Premierminister Winston Churchill, premierminister Alcide de Gasperi, forbundskansler Konrad
Adenauer, økonom og diplomat Jean Monnet, premierminister Paul-Henri Spaak, politiker og aktivist
Giuseppe Mazzini Pave Johannes Paul I, filosof Francois de Voltaire, filosof John Locke, forfatter
Umberto Eco.

Arbejdsspørgsmål:
Bed eleverne om at nævne 5-10 af de største europæere. Diskuter valgene. Er det f.eks.
politikere, generaler, konger, filosoffer, kunstnere, eller gejstlige? Er der f.eks. nogen kvinder på
listen?

KAPITEL 3:
EUROPA OG SAMTIDEN/ DE NYE EUROPÆERE
Dette afsnit sætter fokus på elevernes selvforståelse og samfundet omkring dem.
Det er ungdommen, der er de nye europæere.

Hvad er en europæer?
I Goodbye Europa! forsøger Daniel at genføde
sig selv som den store europæer, og det er ikke
nemt for ham, for som han siger ”jeg er egentlig
bare mest en Gotlænding, der bor i København
og har to børn, der er halvt svenske og halvt
danske”, men Daniel får ikke lov til at slippe
for Europas spøgelse, der forlanger kulturel
storhed og insisterer på, at Daniel skal finde
sin europæiske identitet.
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De fleste af os kan nok genkende følelsen af et
mere eller mindre vagt tilhørsforhold til det at være
europæer, men det har selvfølgelig utroligt mange
afskygninger, og er måske ikke altid særligt klart for
den enkelte. Er man sydeuropæer, nordeuropæer,
af blandet familiebaggrund, tilflytter til Europa
med anden etnisk baggrund osv. Europa er en
kultur sammensat af mange kulturer, og oplevelsen
af at være europæer ændrer sig måske også fra
generation til generation.
Vores samtid betegnes ofte som sen-modernismen,
sen-kapitalismen eller ligefrem som den flydende
modernitet. Man kan sige, at træk fra modernismen

nu for alvor er under opløsning, og at vi bevæger os
helt væk fra modernismens store fortællinger som
ideologi, religion og videnskab.
Den amerikanske sociolog Anthony Giddens taler
om en forstærkning af de postmoderne elementer,
og nævner især en væsentlig forskel: Adskillelsen af
tid og rum - det faktum, at vi lever i en globaliseret
verden, hvor de fysiske afstande er blevet langt
mindre, og at vi med internettet har skabt et helt nyt
felt, hvor man kan være tilstede, uden at være fysisk
tilstede, er en fundamental ændring i vores liv.
Det nutidige vestlige menneske lever under langt
mindre givne forhold end deres bedsteforældre.
Sociale klasser, religiøse og politiske tilhørsforhold
er langt mindre givne, og samfundet rummer ikke
bare en homogen kultur, men flere grupper med
varierende kulturer.

Kulturel identitet:
De aspekter af identitet, der deles af en gruppe
mennesker og på samme tid er centrale og
aktuelle for det enkelte menneske. Kulturel
identitet ses ofte som sammenfaldende med
etnisk identitet og regnes blandt de basale
menneskelige organiseringsprincipper på linje
med køn og rang. Kulturel identitet kan på én
gang rumme fx national, regional, subkulturel,
klasse-, kaste- og personlig identitet. Den
personlige identitet er uadskillelig fra den
kulturelle, fordi den er socialt skabt, og den
sociale identitet er indlejret i hvert enkelt
menneske.
Gyldendals leksikon 2012

Europæer eller vestlig?
Spørger man f.eks. unge europæere om deres kulturelle identitet, svarer flere, at de først og fremmest
ser sig selv som vestlige. Men det at være ”vestlig” er et forholdsvist nyt begreb. Efter 2. verdenskrig blev
vi tættere forbundne med USA, hvilket har påvirket os kulturelt. Måske kan man forestille sig, at ældre
generationer kunne have tendens til at skelne mere mellem europæisk og amerikansk kultur, og måske føle
sig mere i kulturfamilie med f.eks. Sydeuropa.

Globalisering
Europas internationale kulturelle og økonomiske rolle har ændret sig i takt med globaliseringen. De
europæiske samfund er blevet langt mere multikulturelle, og verden er både blevet meget mindre og
meget større: Mange mennesker har fået langt større mulighed for at rejse, internettet og globale medier
sætter os i hurtig kontakt med det meste af omverdenen, og på den måde er hele kloden rykket ind i vores
dagligdag. Samtidig er den mængde af informationer, politiske, økonomiske og sociale forhold, som vi skal
forholde os til, vokset, og det har gjort det til en større verden at forholde sig til.
Selv om vi kommer fra nok så forskellige kulturer, kan unge fra hele verden, i dag følge med i og måske
ligefrem identificere sig med f.eks. arabiske unges samfundsoprør. Det er i dag muligt som ung europæer
at sammensætte social og kulturel identitet gennem adskillige og meget komplekse komponenter. Man
kan læse Kant, spise sushi og lytte til iransk dødsmetal, og det må nødvendigvis flytte på den kulturelle
selvopfattelse.
Behovet for at forstå andre kulturer vokser, og det konfronterer dermed vores selvforståelse. Som nævnt
i kapitel 1 er Europas rolle som økonomisk magtfaktor, og second runner up til USA, heller ikke længere så
sikker.
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Vi fra 70’er generationen er vokset op med et billede af Kina som det fjerne land i Østen, der producerer
ting til en ti’er. Men Kina er stormet ind på det globale økonomiske marked, og man kan ikke lade være med
at spørge sig selv, om det i fremtiden bliver dem, der køber ting til en ti’er af os. I dag taler man ligefrem om
Europa som den gamle verden, og Asien som den nye.

Arbejdsspørgsmål:
Diskuter kulturel identitet i forhold til at være europæer. Identificerer eleverne sig
med Europa? Hvad indebærer en europæisk identitet, og er en tydelig kulturel identitet
overhovedet vigtig? Hvorfor er Europa den gamle verden og Asien den nye?

De nye europæere
Det globaliserede, multikulturelle samfund stiller nogle helt nye krav til individets fornemmelse af
sammenhængende identitet. Man kan fx være født ét sted og bo et andet - kulturelle og geografiske
tilhørsforhold kan ikke længere tages for givet, og nye strategier må tages i brug, når flere kulturer skal
rummes i samme samfund, og i det enkelte menneske.
Den norske antropolog Thomas Hylland Erikson (1962-) beskæftiger sig med blandingskulturer, altså
individer og grupper, der er borgere i ét samfund, men som har anden etnisk oprindelse. Han bruger
begreber som kreolisering og kreativitet i sine teorier om kulturblanding og etniske minoritetsunge.
“På den ene side har ungdommen i den vestlige verden en utrolig vifte af erfaringer, som giver dem et stort
kulturelt repertoire. Dette giver dem i princippet mulighed for at knytte sig til mange forskellige grupper, som
ikke nødvendigvis bygger på etnisk, lokal eller religiøst tilhørsforhold. På den anden side påvirkes etniske unge af
modstræbende værdisæt, nemlig ét sæt hjemme og et andet ude.” “Ungdomssociologi” af bl.a. Mogens Nygaard
Christoffersen
I følge Erikson kan etniske minoritetsunge grundlæggende vælge mellem tre identitetstyper:
1.

Den rene identitet er kendetegnet ved at være traditionel, konservativ og afgrænsende omkring én
kultur. Det er en identitet, der ofte formes gennem kontrasten til det andet eller de andre. Det vil
oftest ses i grupper, der ikke integrerer sig i det omkringliggende samfund, men som fastholder egne
normer og værdier.

2.

Bindestregsidentiteten forsøger at rumme to identiteter ved at veksle mellem disse. Altså at man
knytter sig til resten af omgivelserne, men samtidig fastholder nogle af de værdier og traditioner, man
har med sig. Det kunne f.eks. være en dansker, hvis familie har pakistansk oprindelse. Nogle gange
opfører vedkommende sig mere dansk - f.eks. i det offentlige rum, i byen eller i skolen, og andre gange
er vedkommende mere pakistansk f.eks. i hjemmet eller i lokale netværk.

3.

Den kreolske identitet adskiller derimod ikke to kulturer, men blander dem på nye kreative måder. Her
er skellet mellem den ene og den anden kultur ikke så tydeligt, På den måde opløses grænsen mellem de
forskellige kulturer og bliver til noget helt nyt. En ung kvinde bærer f.eks. tørklæde og stramme jeans, er
troende og følger visse traditionelle værdier, men går samtidig i byen med andre unge.
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“Forskere taler dog om, at tosprogede unge skaber hybridkulturer, at de er bindestregsdanskere, og at de er
mangfoldighedens entreprenører. De unge ses også som nogle, der forholder sig til flere forskellige kulturelle
strømninger, som de så mixer og integrerer. Andre beskriver, at tosprogede unge har mulighed for at skifte mellem
forskellige kulturelle garderober. Forskere beskriver endvidere, at de unge befinder sig i et krydsningsfelt mellem
kulturelle rødder og kulturelle ruter. Dermed menes, at enhver har sin personlige og familiemæssige historie med
sig, og at disse rødder og erfaringer krydser andre menneskers historier, traditioner og erfaringer, og derved skabes
noget nyt.” “Sociologi” af Poul Brejnrod.
De nye globaliserede samfundsstrukturer rummer store udfordringer på både mikro- og makroplan; For
det enkelte menneske, såvel som for hele samfundet, er det komplekst at skulle rumme forskellige kulturer
og værdier. Det skaber grobund for sammenstød og konflikter, men åbner samtidig muligheden for positive
forandringer og kreative løsninger.

Arbejdsspørgsmål:
Diskuter de forskellige typer af multikulturelle identiteter.
Kan eleverne genkende dem?
Hvilke sammenstød kan multikulturelle samfund opleve?
Hvilke positive forandringer kan opstå?

KAPITEL 4:
EUROPA OG FREMTIDEN
Dette afsnit handler om tendenser, håb, forestillinger og realiteter. Hvad ser vi omkring os, politisk og kulturelt? Hvad er Europas rolle og hvad bliver den i fremtiden?
Kan vi gætte os til, hvad der sker? Og hvad ønsker vi, at der sker?

Fælles kulturarv:
Med den tyske forfatter Novalis’ essay Kristenheden eller Europa fra 1799 kom Europatanken
til at spille en betydelig rolle som et alternativ til nationale og nationalistiske projekter. Den
fremstod som en vision om overvindelse og gensidig anerkendelse af nationale modsætninger,
som påmindelse om en fælles kulturarv på trods af den i stigende grad nationalt organiserede
forskellighed, og som kampråb om, at kun ved at forene kræfterne kunne europæerne modstå
udfordringen fra de nye verdener i vest og i øst.
Gyldendals Leksikon 2012
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I mange år har EU fungeret som fredsgarant og økonomisk forsikring for Europas lande. I en tid hvor vi har
vænnet os til ikke at slås indbyrdes, og hvor EU ikke har kunnet sikre os mod finanskrise, spørger vi måske
os selv: Hvorfor overhovedet et samlet Europa i form af EU? Hvad er EU udover en økonomisk transaktion,
der ikke længere fungerer?
Mens amerikanerne genvalgte præsident Obama, og Kina indsatte den næste formand, holdt den tyske
kansler Angela Merkel en tale til Europa-Kommissionen på 29års dagen for Berlinmurens fald. I talen
forholder hun sig til Europæiske grundværdier, og den rolle Europa fortsat kan spille i global sammenhæng.
Her følger et uddrag af Angelas Merkels tale:
“I would like to recall a leitmotif today, a mainspring of European integration, namely the freedom that opens the
way for a life in peace and prosperity. It is this freedom in all its facets – freedom of expression, of the media, belief
and assembly – that we have to work tirelessly to defend. Without freedom there can be no rule of law. Without
freedom there can be no diversity and no tolerance. Freedom is the foundation for the united and determined
Europe.
Particularly in this major test that Europe faces today, the power of freedom can help us lead Europe out of the
crisis stronger than before. After all, the power of freedom, I am convinced, also gives us the courage to change. It is
precisely this courage to change that we now need to show to assert the European Union in the international race
that is the 21st century.
On my trips outside the European Union, for example to Asia, I have in recent years got to know many dynamic,
ambitious countries that are very much on the rise. There, people look with keen interest to us, the European
Union. But the people there often ask me with some scepticism: will the European experiment weather the crisis?
What is truly important is instead the realization that our single currency is so much more than just a currency. It is
the symbol for the peaceful and democratic unification of Europe we have achieved. It is the symbol for a Europe of
peace, prosperity and progress.”
Man kan vel egentlig sige, at Merkels tale også er et forsøg på at indkredse særlige europæiske værdier, og
opfordre til, at vi, i Europa, husker disse værdier i en krisetid. Europa skal samles, ikke opløses, og selvom
Asien har fremdrift, så har Europa stadig noget at tilbyde på det globale marked.

Vil Europa svinde bort?
Den 29. januar 2013 skrev en række europæiske intellektuelle en kronik om Europas tilstand under titlen
”Undergang”. Herunder eksempler på uddrag af artiklen bragt på www.information.dk:
”Europa er ikke i krise. Det er døende…Europa som vilje og forestilling, som vision og byggeplads, det Europa
som vore forældre skabte, som blev en ny idé, der efter krigen bragte hidtil ukendt fred, velstand og demokrati til
befolkningerne, det er dét Europa, som nu falder fra hinanden for øjnene af os”
”Europa falder ud af historien. På den ene eller den anden måde svinder Europa bort, uden at noget bliver gjort. Det
er ikke længere blot en hypotese, en vag frygt, et rødt flag, som man kan vifte modstræbende og uvillige europæere
om næsen med. Det er en vished. En skæbnesvanger horisont bag hvilken intet findes. Resten – besværgelser fra
én gruppe, små transaktioner fra en anden, den og den solidaritetsfond, denne og hin stabiliseringsbank – vil kun
udskyde det uundgåelige og efterlade den døende patient med illusionen om en helbredende kur,”
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Artiklen er underskrevet af: Juan Luis Cebrián, Umberto Eco, Antonio Lobo Antunes, Gabi Gleichmann,
Julia Kristeva, György Konrad, Bernard-Henri Lévy, Claudio Magris, Salman Rushdie, Fernando Savater
og Peter Schneider og blev bragt i europæiske aviser som Le Monde, Frankfurter Allgemeine, El País og
Expressen.
Se hele artiklen i svensk oversættelse på: http://www.expressen.se/kultur/undergang/
Det er dystre ord fra nogle af Europas intellektuelle sværvægtere. Artiklen omhandler ligesom Merkels
tale også Euroen og dennes fremtid, og peger på behovet for en solidarisk federation. Men hovedsageligt
er ”undergang” et opråb om et hensygnende åndsliv og en voksende ligegyldighed.
Europas skæbne krise handler i dette perspektiv ikke kun om økonomi, men også om en værdimæssig
krise. Siden artiklen udkom, er Europa snarere blevet endnu mere splittet.

Arbejdsspørgsmål:
Diskuter: Hvordan er Merkels tale i relation til Havels 10 år tidligere?
Hvad siger Merkel om Europa, og hvad udtrykker hun om Asien?
Hvordan ser forfatterne til ”undergang” Europas fremtid?
Læs evt. hele artiklen og diskuter, hvilke værdier forfatterne mener, vi er ved at miste?
Hvad er der sket siden januar 2013?
Hvordan tror I, at Europas fremtid ser ud?

KAPITEL 5:
EUROPA OG DEN KINESISKE DRAGE
Dette kapitel forholder sig direkte til en tekst fra Goodbye Europa! der omhandler
Daniels forestilling om forholdet mellem Europa og Asien.
Daniels europaforestilling bliver langsomt afbrudt og ændret af hans sceneassistent. Hun er en kinesisk kvinde, ansat som medhjælper, men det viser sig, at hun har
sin helt egen dagsorden. Det fremgår af stykket, at Kina måske vil overtage Europa.
Daniel er rasende på sin assistent og anklager hende for at tilhøre en barbarisk kultur, modsat hans egen europæiske kultur, som han mener, er langt mere civiliseret.
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Tekst fra forestillingen:
Daniel: Midt i Europa blev en stor mand født: Spinoza. Han var læge, han var filosof, han fik den ide, at mennesket
kunne være frit - uden religion, uden hierakier, bare bestemme selv.
Der kom nyt lys over Europa! Oplysningen! Solen kommer ikke fra “Østen”. Lyset er her, her, i Europa...
I “Østen” er der helt sort. Der er forurening, fordi I ikke fatter, at man ikke kan blive ved på den måde! Fordi I ikke
fatter, at I har gang i røverkapitalisme - hvor er velfærdstaten?? Skal dem der er dårlige i skolen, bare ligge og dø?
Hva?!, Er det det, du har tænkt dig?
Skal den fattige landarbejder, som lige skal læsse et tungt læs hø af, og pludselig falder om, af træthed, fordi han har
arbejdet i 17 timer i træk, ikke have lægehjælp??!
Vi har lægehjælp, vi har velfærd, vi har haft det i hundredevis af år! Vi har haft læger i tusindvis af år. De gamle
grækere. Og så videre. Og universiteter. Før I kunne stave til “Kina” eller “Østen”, eller hvad fa’en I kalder jer selv!
Hvad kalder I jer selv? “Dragens Land” eller “Folkets Republik” eller “Mao-æblets Dragehoved” eller “Diktatur-LandUden-Lægehjælp” eller “Diktatur-Fuck-Fedt-Hug Hovedet af din bedste ven”? Er det det, I hedder? Hvad hedder
du?! What´s your name? What´s your NAME?
Pei En: Pei En
Daniel: Pei En Hvad betyder det? Jeg forstår ikke. Jeg har aldrig mødt nogen, jeg forstår så dårligt! Pei En. Betyder
det: “Vi overtager hele verden og gør alle til vores slaver”? eller betyder det: “Europa var for længe siden”? Pei En!
Betyder det: “Velfærdsreformer”? Betyder det: “Jeg skal hjælpe dig min ven, dine forfædre har bygget Europa, og
nu skal vi belønne jer og betale for jeres skolegang og jeres museer og lægehjælp resten af historien. TAK, som
gratitude? Betyder det det? Hva?”

Arbejdsspørgsmål:
Hvilke holdninger udtrykker Daniel i ovenstående tekst? Hvad er han bange for?
Hvad er Daniels billede af Kina? Diskuter begrundelser og rimelighed for denne angst.
Hvorfor mener Daniel, at Europa er mere civiliseret?
Diskuter begrebet civilisation. Hvad betyder det egentlig?
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KAPITEL 6:
DEN HVIDE MAND OG ”DE ANDRE”
Med dette kapitel ønsker vi at tilføje det uundgåelige spørgsmål, når vi beskæftiger
os med historie og kulturhistorie:
Hvad er den fremtrædende stemme?
Hvis historie er det, vi hører, hvem fortæller den, og hvilke stemmer hører vi ikke?
Sidste del af afsnittet er en måde at relatere spørgsmålet om kulturel identitet mere
direkte til elevernes egen hverdag, og få dem til at undersøge, hvordan den kultur,
de selv bruger, er med til at udtrykke samfundets forandringer.
Det, der sker på politisk og socialt plan, afspejles i musik, litteratur, kunst, osv., og
det gælder ikke kun den finkulturelle del, men lige så høj grad for popkulturen.

Europa og ”de andre” i 1700-tallet:

Kulturel identitet:

Europa fremstod i 1700-tallets litteratur
med største selvfølgelighed som den mest
civiliserede og oplyste verdensdel. Samtidig
var (selv-)kritikken af europæiske forhold, af
enevælde og absolutisme samt grusomhed og
grådighed over for de mere eller mindre ædle
“andre”, stærkere end nogensinde før eller
siden.
Gyldendals Leksikon 2012

Når man taler om kulturel identitet, eller
identitet i det hele taget, taler man også om
at definere sig gennem modsætningen til ”det
andet” eller ”de andre”. Altså det, der ikke er
ens egen kultur, sociale tilhørsforhold eller
politiske ståsted.

Europæerne begyndte koloniseringen af andre lande med opdagelsen af Amerika i 1500-tallet. Den
Europæiske ekspansion, som det kaldes, varede frem til slutningen af 1. Verdenskrig. Men den verden, vi
lever i i dag, er stadig på mange måder formet af koloniseringsperioden.
For europæere var der forskellige årsager til at kolonisere: Søgen efter et bedre liv, handel og økonomi,
erobring af territorium og missionærvirksomhed.
For mange europæere handlede det ikke kun udelukkende om handel og landmasser, men om en følelse af
pligt til at opdrage andre folkeslag og indføre den europæiske civilisation. ”De andre” var primitive, vilde
eller uvidende folkeslag, der havde brug for hjælp til at blive civiliserede
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Et af de mest klassiske eksempler på denne mentalitet, finder man i Rudyard Kiplings digt ”A White Mans
Burden”. I digtet beskrives, hvordan den hvide mand må tage andre racer under deres vinger, fordi de
opfører sig som uvidende børn:
Saa løft en hvid Mands Byrde /Send ud den bedste Søn At tjene andre Racer/For en Landflygtigs Løn;
Hos rådvildt Folk og vilde/At tage tunge Tørn En tvær og kuet Stamme/Halvt Djævle og halvt Børn.
Udtrykket ”den hvide mands byrde” stammer altså derfra. Når man taler om den hvide mands byrde i dag,
bruges udtrykket ofte mere ambivalent: Det er både en henvisning til et kolonistisk verdenssyn, men også
et udtryk for den dårlige samvittighed, der præger ”den hvide mand” på grund af hans tidligere handlinger.
Ikke kun andre racer blev anset som mindre bemidlede mennesker. Også kvinden blev betragtet som
et skrøbeligt væsen, der ikke kunne forholde sig til verdensanliggender. En holdning, der i mange år
gennemsyrer alle samfundslag, selv de mest progressive.
Den store oplysningstænker Voltaire er f.eks. citeret for at skrive til sin ven om sin elskerinde i 1734:
“Emilie du Catalet er en stor mand, hvis eneste fejl er, at han er en kvinde”
Og så sent som i 1952 sagde forfatter Simone de Beauvoir følgende:
”Representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their own point of view,
which they confuse with the absolute truth.”
Det er svært at komme udenom – den hvide mand har indtil videre været vinderen af verdensdomænet
og dermed også af verdenshistorien. Men hvordan ser det ud for ham i fremtiden? Den måske
største europæiske leder pt. er en tysk kvinde, og herhjemme er statsministerposten også gået til et
hunkønsvæsen. Midaldrende hvide mænd på amerikansk fjernsyn så til i undren da ”minoriteterne”
genvalgte en sort mand, kvinder i Vesten haler ind på mænd, når det gælder højere uddannelse, og
asiaterne rykker aggressivt ind på finansmarkedet.
Det er ikke tilfældigt, at Daniels assistent Pei En både er asiat og kvinde. I stykket må Daniel som symbol på
både Europa og den hvide mand, overlade sejren til en anden kultur, endda til en kvinde.

Den hvide mand og ”de andre” i finkultur og populær kultur
Ser man f.eks. på arketyper i litteratur og film, har skurken ofte været af anden etnisk herkomst en
hvid. Den palæstinensisk-amerikanske litteratur professor Filosof Edward Said taler i sit kendte værk
”Orientalisme” om begrebet essentialisme – det, at vi tillægger personer fra andre kulturer nogle
essentielle karaktertræk, som er en del af deres etniske natur (eller køn).
Et tidligt, men meget kendt eksempel på et brud med denne tænkning, er hovedpersonen i Shakespeares
Othello. Her får den fremmede Maurer (det diskuteres stadig om han er sort, eller orientalsk) en stemme,
og selv om man kan diskutere, om Shakespeare nu også er helt fri fra fordomme om Maurerens race, så har
Othello hovedrollen, vi lærer ham at kende og fatter sympati for ham.
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Et mere nutidigt eksempel kunne være James Bond-filmene, som er interessante i denne sammenhæng,
fordi de er lavet over så mange år og tager udgangspunkt i et pragteksemplar af den hvide mand fra det
britiske imperium. De er givetvis ment som ren underholdning, men de spejler selvfølgelig også nogle
samfundstendenser. James Bonds fjender har bl.a. været tyskere, russere, japanere. Kan man vove at
påstå, at den seneste James Bond ”Skyfall” også viser nogle helt nye tendenser?
Her møder vi en Agent 007, der både kæmper lidt med alderen og udviklingen omkring sig. ”Den nye
verden” i Asien møder ham i al sin høj-teknologi, verden løber så småt fra ham, og James Bond er ganske
enkelt ved at blive lidt…. gammel og træt.
På den måde bliver James Bond en uventet metafor for en tendens i den virkelige verden; Den hvide mand
hvis domæne svækkes.

Arbejdsspørgsmål:
Diskuter, hvem I synes, har skrevet historien, og hvad det betyder for vores opfattelse af
historien. Hvem kommer ikke til orde? Er der stadig nogen, der repræsenterer vores samfund
mere end andre? Er det godt eller skidt?
Kan I selv komme med eksempler på, hvordan I definerer jer selv, eller jeres kultur overfor
noget ”andet”, eller nogen andre som I ikke synes, I er? Er vi i dag fuldstændig fri af den måde at
tænke på, som Kipling eksponerer i sit digt?
Diskuter andre kulturelle tegn end James Bond eksemplet på, at verdensorden ændrer sig?
Hvem er typiske filmskurke og helte? Har det ændret sig i de sidste 10 år? Se f.eks. på TV serier
– hvordan er kønsrollerne? Hvilke roller spiller forskellig etnicitet? Hvilke stemmer kommer
mere til orde?
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KAPITEL 7:
GOODBYE EUROPA! SOM PERFORMANCE
Dette kapitel handler om selve formen på forestilling og sætter Goodbye Europa! i
scenekunstnerisk perspektiv.
I det følgende undersøger vi bl.a., hvad der definerer et stykke performance, og om
man egentlig kan placere Goodbye Europa! i den kategori.
Skaberne af Goodbye Europa! definerer umiddelbart forestillingen som et stykke
performance, men hvorfor egentlig?

Performance:
“I performancekunsten kan man se to udviklinger: Den ene er scenekunstens opgør med ordteatret, og den anden er billedkunstens opgør med det statiske værkbegreb. Historisk set så vokser
den performance-praksis, der præger 60’erne og 70’ernes USA, ud af en billedkunsttradition.”
”Inden for scenekunsten har man en mere teatralsk performancetradition, hvorimod den
billedkunstneriske tradition i mindre grad forholder sig til det teatralske og i højere grad til nogle
mere klassiske billedkunstneriske diskussioner. Men disse to fløje i performancekunsten vil jeg dog
mene er blevet mere og mere utydelige.”
Camilla Jalving, citeret fra artiklen Kunst som handling af Matthias Hvass Borello, publiceret på Kunsten.nu.
18. januar 2011

Betegnelsen ”performance” har sit udspring i 70’ernes performance art, der hovedsageligt dækker over
visuel kunst og installationskunst. Som scenekunst har performance mange udtryk, men man kan tale om
nogle særkender:
Performance er sjældent optaget af den klassiske kronologiske narrative fortælling og er heller ikke så
optaget af psykologiske skildringer og karakterskuespil. Udgangspunktet er ofte mere konceptuelt af natur,
det vil sige, at det tager udgangspunkt i en idé eller et tema, mere end en decideret historie.
Det er også en tendens i konceptuel kunst at pege på værket udefra – dvs. at publikum gøres opmærksom
på selve konstruktionen af værket. Selv om performance sagtens kan fortælle en historie, er meta-lagene
som regel i spil. Virkeligheden er et vigtigt element – mange performances arbejder stedsspecifikt, dvs.
ude af teatret i andre rum, hvor handlingen blander sig med virkeligheden, og inddrager ofte publikum
direkte i værket. Selvom forestillingen foregår i en traditionel Black Box (Black Box er et sort malet neutralt
teaterrum, hvor publikum oftest sidder i én side), foregiver man ikke at være i et illusorisk rum, og der
spilles sjældent til den såkaldte fjerde væg. Vi er her, det er nu, og spillerne påtager sig karakterer snarere
end at repræsentere dem.
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Performance i scenekunst er typisk hybrider af
forskellige genrer: Dans, billedkunst, teater, video
etc. Ofte er teksten ikke bærende, men sidestillet
med andre elementer, som krop, billede og lyd.
Det bliver hurtigt meget firkantet, når man forsøger
at kategorisere genrer, og samtidens scenekunst
overlapper da også hinanden mere og mere i form
og udtryk. F.eks. kan et stykke ny dramatik sagtens
gøre brug af performancelignende træk, ligesom
en performance kan være narrativ med fokus på
teksten.

Devising :
betyder at finde på, eller at opfinde. I
scenekunst refererer det til en måde at skabe
materiale. Dvs. at spillerne eller danserne selv
er med til at skabe materialet ud fra nogle
givne opgaver.

Arbejdsspørgsmål:
Er forestillingen Goodbye Europa! overhovedet anderledes end f.eks. naturalistisk teater og i
så fald hvordan? Hvordan er spillestilen? Hvordan forløber fortællingen?
Dramaturgisk opbygning:
Prøv at kigge på forestillingen som henholdsvis tragedie og komedie. Kan man bruge nogle af
disse arketypiske fortællemodeller på en performance, der netop påstår at vende sig væk fra
det traditionelle?
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