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Anne Hvid Harvig og Micki Harvig, forstanderpar på
Teaterbygningen Fanefjord, Fanefjord Kirkevej 11, 4792 Askeby.

Teaterbygningen
Fanefjord
- den musisk kreative og praktiske værkstedsskole på Vestmøn.
Teaterbygningen Fanefjord er en skole, som er skabt til mennesker,
som livet igennem er blevet taget ud af større sammenhænge,
hvor de på en eller anden måde ikke hørte til. Livet igennem har
de oplevet, at der er blevet skabt specialforanstaltninger til dem.
Specialforanstaltninger, hvor man har trænet dem i delen af helhe
den. Hos os på Teaterbygningen Fanefjord handler alt arbejde om
helheden.
Vi stiller store krav og forventninger til vores elever. Vi arbejder i
professionelle rammer, og eleverne nyder det høje ambitionsniveau.
De nyder, at ”de er på” – nyder vi har forventninger til dem, og at vi
ikke arbejder med ”godt nok”-løsninger.

1. DEL

Skolen
Teaterbygningen Fanefjord er en værkstedsskole for ca. 30 sent udviklede
og bogligt svage unge, beliggende
på Vestmøn. Skolen indskriver ca. ti
elever pr. år til et tre årigt uddannelsesforløb. Eleverne bliver uddannet
mod et fremtidigt bo- og erhvervsliv.
Eleverne bor i otte elevboliger tæt

på skolen. Her undervises de i alle de
discipliner, der ligger inden for det,
at kunne forvalte eget liv i en bolig.
Derudover erhvervsafsøges/optrænes
den enkelte elev indenfor skolens syv
praktiske værksteder: Teknik (lyd, lys,
scene), køkken/kantine, tjener, systue,
it/pr, pedel, træ-/scenografi. Eleverne
afsøger inden for hvilket praktisk
område, de ønsker at uddanne sig mod
et fremtidigt arbejdsliv, som praktisk
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medhjælper på en arbejdsplads. Senere
i forløbet afsøger de arbejdsmarkedet igennem diverse arbejdspraktikker,
som afslutningsvis etableres i den kommune, de flytter tilbage til efter endt
ophold på Teaterbygningen Fanefjord.
Vi har valgt at bygge skolen op som
et producerende teater. Vi rummer
De kommer som de samme værksteder og oplever, at
mennesker med det er en givende
store selvværds arbejdsform, at
alle arbejder mod
problemer og med det samme mål. Vi
manglende tillid til arbejder altid mod
sig selv og andre. en fælles deadline.
Det kan være en
premiere på en forestilling eller et
kulturarrangement med spisning og
underholdning.
Overordnet er vi en værkstedsskole, som retter unge med særlige
behov mod et praktisk medhjælperliv
på arbejdsmarkedet og mod et boliv
i egen lejlighed eller bofællesskab,
hvor de unge er gjort så selvstændige,
som det er muligt. Men i arbejdet med
teater får vi en stor sidegevinst, vi får
nemlig mulighed for at arbejde med
den enkeltes personlighedsudvikling.
Vores målgruppe er unge med særlige behov. De som i ”gamle dage” blev
kaldt de sent udviklede og bogligt
svage. Det er unge mennesker, der
ikke er i stand til at benytte sig af
de gængse uddannelsessystemer. Unge
mennesker med enten senhjerneskader
eller med medfødte hjerneskader på
grund af for tidlig fødsel, manglende
ilt under fødslen eller genetiske skader. Unge mennesker, der livet igennem oftest er blevet marginaliseret
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og som rummer store ”sår” efter en
barndom med mobning og ensomhed.
De kommer som mennesker med store
selvværdsproblemer og med manglende
tillid til sig selv og andre. Vores fornemmeste opgave er, at vi sideløbende
med at gøre dem klar til et selvstændigt bo- og arbejdsliv, arbejder med
deres personlighed, så de kan gå styrket videre i livet.
Med den baggrund eleverne kommer
med, har de evner for et medlevende
og intensivt spil, hvor de tør gi’ sig
hen i store følelser, og de kan virkelig
gribe publikum om hjertet.

Teateret
Det er her, at teaterarbejdet har sin
berettigelse. Det er her, at vi kan udfordre den enkelte elev inden for diverse
karakterroller eller andre udfordrende
aspekter.
Vi møder den enkelte elev, hvor
han/hun er og bygger ovenpå.
Udfordringerne er selvfølgelig meget
forskellige afhængigt af, hvor man
befinder sig i livet og med sig selv.
Men en ting er fælles, og det er, at vi
stiller store krav til den enkelte, og at
vi på forhånd har meget store forventninger til dem og deres kunnen. Når
vi arbejder med teater, er rammerne
professionelle og forestillingerne skal
være seværdige for alle. Hos os er der
ikke noget, der hedder – ”det er godt
nok”, – og det er virkelig noget, de
unge nyder. For mange er det måske
første gang, de står over for, at der
stilles høje krav og forventninger til
dem, og at de også lærer at stille krav
til sig selv.
Under arbejdet er der udspændt et
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sikkerhedsnet, der gør, at alle elever
og hver gang står de og modtager pubgår styrket videre og ingen står tilbage
likums anerkendelse og applaus – det
med et nederlag.
er noget der batter!
Når de står klar til premiereaftenen,
Efter hver forestilling samles hele
er de klar til at modtage publikums
holdet til evaluering, hvor der gives ros
applaus efter et hårdt
ris – hvor kan der
De kan nu føre sig og
slidsomt arbejde. De
strammes op o.s.v.
kan nu føre sig frem frem på scenen med
Det er et vigpå scenen med overblik
tigt
element i arbejoverblik og sikker
og sikkerhed inden for
det. Eleverne skal ha’
hed inden for deres respekt for scenearbejderes karakterrolle som
karakterrolle som det, og alle forestilskuespiller, musiker
eller tekniker. De har skuespiller, musiker linger skal leveres med
nået deres mål, – vi har
samme energi og koneller tekniker.
nået vores mål, – alle
centration, uanset om
er udmattede og stolte. Vi, som medardet er en forestilling kl. 10.45 eller en
bejdergruppe, føler også stor stolthed
premiereaften.
over elevernes kunnen. Vi har oplevet,
Ofte er vi også på turné – enten
hvor grænseoverskridende nogle proi Danmark eller i Europa. I en sådan
cesser har været, hvor eleverne har
forbindelse når de at spille forestillingrædt og raset og kommet styrket
gen ca. 30 gange og finder derved stor
videre. Ca. 16 gange spiller eleverne
fortrolighed og rutine.
for fulde huse i vores egen teatersal,
Fra De vilde
svaner
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De Vilde Svaner

et ambitiøst teamwork. Et sådan forløb
Efter jul startede vi den anden teaterprohar igen sidegevinster, nemlig de resulduktion dette skoleår, som var en foretater vi får hos vores elever omkring
stilling frit fortolket af H.C. Andersens
timing, samarbejde, udholdenhed, det
”De Vilde Svaner”. Produktionstiden
at tilsidesætte egne behov o.s.v.
var otte uger. Et kort og intensivt
I skrivende stund er vi i fuld gang
produktionsforløb, hvor der er ”tændt
med at spille ”De Vilde Svaner” i vores
en ild” – ”søsat et skib”. Skolens
egen teatersal.
værksteder arbejder i
Efter
påskeferien
Vi forventer dette drager vi på turné til
dagtimerne, og det forengagement fra
ventes, at den enkelte
Rumænien. Som tidlielev bruger fritiden på
gere nævnt er vi ofte
vores elever.
at opøve, enten deres
på turné med vores
rolle som skuespiller eller musiker. Vi
forestillinger. Det, at tage på turné
forventer dette engagement fra vores
og spille på fremmede scener efter at
elever. Som premieretiden nærmer sig,
have stillet de 16 tons gear op og lært
forventes det også, at eleverne er posien ny location af kende, er virkelig en
tive omkring overarbejde. Der arbejdes
uvurderlig arbejds- og udholdenhedsi weekenderne og sommetider langt
træning.
ud på natten. Eleverne nyder det høje
For mange af vores elever, som
aktivitetsniveau, og at de er en del af
har autistiske træk, retningsforstyr12
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relse, svag korttidshukommelse o.s.v.
er det at spille på fremmede scener
og at blive indkvarteret et ukendt
sted meget udfordrende. Vi oplever, at
vores elever udviklingsmæssigt laver
et kvantespring efter en turné. Det,
at flytte sig fra de trygge hjemlige
strukturerede og forudsigelige rammer,
er virkelig en stor mundfuld for mange
af vores elever.
I år går vores turné til Rumænien.
Vi skal ti dage ned til en landsby i
Transsylvanien, der hedder Bágaciu.
Her skal vi spille ti forestillinger på
den lokale skole, og dette sker i et
samarbejde med den honorerede konsul Torben Schreiber. For to år siden var
vi på studietur med Teaterbygningen
Fanefjord til netop denne landsby. Vi
blev meget fascineret af landet og de
mennesker, der bor der. Vi blev også
bekendt med, at man i Rumænien
behandler de marginaliserede grupper
ganske uværdigt. Vi fik derfor meget
lyst til netop at tage til Rumænien og
vise, hvor meget disse unge med særlige behov rummer, hvis bare de får de
rette betingelser at udvikle sig i.

2. DEL

Alle var vindere på vores
turné til Rumænien
Teaterbygningen Fanefjord er netop
hjemvendt fra en 10-dages turné til
Rumænien. En turné der skabte stor
mediebevågenhed, og hvor det viste sig,
at fremtrædende politikere og embedsmænd i Rumænien under dette besøg
blev overbevist om, at hvis unge med
særlige behov – de sent udviklede, får

de rette tilbud og udfordringer – ja
så udvikler de deres ressourcer og får
mulighed for at vise, hvad de dur til.

Baggrunden for at vælge
Rumænien som mål for vores
udenlandsturné
For to år siden var elever og lærere fra
skolen på studietur i den Rumænske
by, Bágaciu. En fattig provinsby, der
ligger meget langt fra alfarvej i regionen Transsylvanien. Her har Torben
Schreiber (Shreiber Tours) opbygget et
lille hotel i vestlig
standard med gode Det gjorde et stort
værelser,
swim- indtryk på alle, at
mingpool, bar og
disse søde, gæstfrie
restaurant. Det er
meget kontrastfyldt mennesker havde så
at gå ud på gaden få materielle goder.
– foran hotellet og
møde en, for os, total fremmed livsform og kultur der på mange måder
lå på ”middelalderniveau”. Hestevogne
der kører forbi (der er måske fem biler
i hele landsbyen der rummer ca. 2000
indbyggere). I skolen skrev børnene
stadig på tavler, og i skolegården spillede de med en gammel punkteret
fodbold – og bonden pløjede sin mark
med hest og enkeltfuret plov!
Det gjorde et stort indtryk på alle, at
disse søde, gæstfrie mennesker havde
så få materielle goder. Inden vi rejste
hjem, gik eleverne sammen om en
pengeindsamling til fordel for skolens
mangel på lege- og sportsudstyr. Det
blev til rigtig mange gode ting, der
blev købt i den nærliggende storby.
En anden ting der gjorde stort indtryk var at erfare, hvor utrolig dårlige
muligheder unge med særlige behov –
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alle mennesker der falder uden for normen – har for at udvikle sig i dagens
Rumænien. Så inden vi forlod Bágaciu,
besluttede vi i medarbejdergruppen, at
hvis det overhovedet var muligt, ville
vi vende tilbage med en forestilling
og vise Rumænien, at hvis unge med
særlige behov får de rette rammer at
udvikle sig og blive udfordret i, besidder de mange ressourcer og evner.

Hjemme i Danmark
Mens vi spillede forestillingen ”De
vilde Svaner” – frit efter H.C. Andersen
– i vores egen teatersal i St. Damme på
Vestmøn, fik vi pludselig meget fint
besøg. Konsul Torben Schreiber tog
den rumænske ambassadør i Danmark
Theodor Paliologo med ned på skolen
for at se en forestilling. De blev begge
så begejstrede, at de besluttede, at
de ville sørge for, at diverse ministre,
senatorer, borgmestre, præsidenter
14

m.v. i Rumænien skulle se forestillingen, når vi kom derned.

Turnéen – indhold og
praktiske opgaver
I samarbejde med konsul Torben
Schrieber fra Rejseselskabet Schrieber
Tours fik vi sammensat et nonprofit rejseprogram, der både indeholdt
afvikling af vores teaterforestilling (i
alt ni på forhånd fyldte forestillinger – ca. 2500 mennesker) men også
afslapning og oplevelser, og til en pris
der holdt sig indenfor vores budget.
Det er et omfattende projekt at
rejse til Rumænien med en så stor og
teknisk kompliceret forestilling. For
det første er der selve den sproglige
formidling. Vil de forstå hvad der foregår på scenen? Vores elever kan ikke
rumænsk og publikum kan ikke dansk.
Det klarede vi ved dels at sikre os at
de fleste af publikummerne havde læst
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eventyret på forhånd og dels ved at
vi medbragte en 2,5 m lang lysavis,
der hang over scenen, og hvor der på
udvalgte tidspunkter i forestillingen
løb rumænske tekster, der forklarede
hvad der foregik. Det viste sig at fungere særdeles godt.
Derudover krævede det en 3x63
amp. generator (vejer 1950 kg.), stole
til 250 publikummer, køreunderlag til
de mange tunge flightcases, rig, lys,
laser, lyd, telte, garderober, sminkeafdeling, systue, scenografi, køkkenafdeling, publikumsopbygning m.v. – ca.
16 ton udstyr i alt. Vi var klar over, at
vi måtte have alt med hjemmefra, da
det ikke er muligt at fremskaffe teknisk udstyr i Rumænien.
Det eneste værterne skulle stille til
rådighed var Bágacius sportshal, som
er et 11x25 m. rum bygget op af jern-

bølgeplader og med trægulv (en brugt
maskinhal, som skolen fik doneret af
en hollandsk nødhjælpsorganisation
for et par år siden).
Lastbilen afgik fra Teaterbygningen
Fanefjord seks dage før premieredagen
og stod parat til at blive tømt, da vi
ankom. Alle 34 elever og 11 lærere
fløj til Rumænien med Cimper Air, og
efter ankomst og aftensmad begyndte
vi opstillingen af forestillingen. Efter
16 timers opstillingstid stod vi klar til
generalprøven, der blev afviklet med
en del tekniske fejl og mangler, som vi
fik rettet til premieren om aftenen.
Fredag d. 20/4–07 stod vi så klar
til premieren på ”Lebedele Sálbatice”
(oversat: ” De vilde Svaner”). Nerverne
var på højkant – vi havde hørt der var
ti tv-stationer fra Rumænien, Ungarn
og Danmark der havde meldt deres

Tilskuere med
udviklings
minister
Laszlo Borbely i
midten
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Den rumænske
ammbassadør
i Danmark,
Theodor
Paliologo

ankomst + fire radiostationer og syv
Efter premieren var der reception.
aviser.
Medierne flokkedes om Udviklings
Med politieskorte ankom de højtminister Laszlo Borbely for at få
stående politikere til den fattige by
udtalelser om hvorvidt Rumænien vil
Bágaciu – et kontrastfyldt billede.
ændre deres syn på gruppen de sent
Salen blev fyldt op
udviklede og skabe andre
Det var et sus
af forventningsfulde
muligheder for dem. Også
VIP´ere, der havde
Ambassadør
Theodor
af en aften.
hørt så meget om disse
Paliologo og præsidenunge sent udviklede fra Danmark, der
ten for Mures - Lokodi Edita Emoke,
skulle være så dygtige.
samt flere af vores elever var i mediernes søgelys. Derudover var senaPremieren – festen og
torer, landsrådsformænd, borgmestre
dagene derefter
og andre embedsmænd til stede ved
Eleverne var lige så spændte som alle
festen.
andre, og de spillede en helt uforglemDa flere af de tilstedeværende tvmelig forestilling – fuld af energi og
stationer sender via satelit har vi
intensitet.
efterfølgende fået oplyst at diverse
Begejstringen ville ingen ende tage,
tv-indslag er blevet set/vist i Ungarn,
da tæppet gik for sidste scene. Folk
Tyrkiet, Egypten, Tyskland, Rumænien,
var blevet overbevist om, at disse unge
Polen og Grækenland.
mennesker, med deres sikre og stærke
Det var et sus af en aften. Foran os
fremtoning og virke i forestillingen,
havde vi syv fyldte forestillinger. Vi
besidder mange kvaliteter og evner.
skulle spille for børn, unge og lokale
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folk fra Bágaciu og de omkringliggende
byer. Vi blev også gæstet af Teater
akademiet fra Tirgu Mures, samt den
eneste skole i Rumænien, der arbejder
med sent udviklede børn og unge. Den
ligger også i Tirgu Mures og rummer
90 børn.

Vindere ved Turnéen
I de 10 dage vi befandt os i Bágaciu
opnåede eleverne berømmelse på stjerneniveau. Efter hver forestilling stod
der et hav af autografjægere klar og
omringede eleverne lige så snart de
viste sig. Det var en storslået oplevelse
at se eleverne vinde denne store sejr og
nyde berømmelsens vingesus.
Byen Bágaciu vandt også ved vores
besøg. Mens vi stadig var der, fik den
lokale skole meddelelse om, at de fik
tildelt en helt ny skole. En skole de
havde kæmpet for i mange år.
Skolen for sent udviklede i Tirgu
Mures vandt også. De fik tildelt en
meget stor sum penge for at lave en
værkstedsskole ud fra samme principper som vores. Dette skete også, mens
vi var der. Vi skal fremover yde dem
hjælp og vejledning i deres videre
arbejde. Inden vi rejste, forærede vi
skolen mange af forestillingens kostumer og rekvisitter – en startpakke. Det
skal også nævnes, at en gruppe elever
startede en indsamling til fordel for
de børn og unge, der gik på skolen.
Indsamlingen nåede op på 1130 lei.
– svarende til ca. 2200 kr., som igen
i Rumænien svarer til en købekraft på
ca. 40.000 kr. i Danmark, så det blev
alt i alt til en stor starthjælp.
Teaterbygningen Fanefjord vandt
også. Formålet med turnéen til

Rumænien var, dels at give vores elever en kæmpe oplevelse, og dernæst
at råbe landets politikere op ved at
synliggøre hvilke resultater, unge sent
udviklede kan opnå, hvis de behandles med værdighed og
respekt og får mulig- Det er vist ikke
hed for at udvikle sig sidste gang
i de rette rammer. Man vi har været i
må sige det lykkedes
fuldt ud. Hvilket også Rumænien!!!!!
blev dokumenteret i DR-nyhederne fredag d. 27/4 - 07 kl. 21.00, hvor der
var et indslag fra premiereaftenen, og
hvor både Ambassadør Paliologo og
udviklingsminister Borbely udtaler sig
lovende om det fremtidige arbejde med
vores målgruppe.
(Indslaget kan stadig ses på http://
www.dr.dk/DR1/TVAVISEN/tvaindslag.htm derefter vælger man dag og
tidspunkt.)

Pressedækning og fremtidige
aktiviteter / planer
Ud over det nævnte nyhedsindslag,
fulgte DR-tv os i seks dage for at lave
en dokumentarudsendelse om turen,
hvor de specielt følger tre af eleverne.
Den bliver sendt på DR2 som en temalørdag i september 2007.
Inden vi tog afsked med en helt
uforglemmelig turné med helt uforglemmelige oplevelser, blev vi pludselig
inviteret ind til præsidenten for Mures
– Lokodi Edita Emoke, der ønskede at
takke os for vores besøg. Hun bekræftede, at besøget havde sat gang i
mange tanker og handlinger og håbede
på et fremtidigt samarbejde.
Det er vist ikke sidste gang vi har
været i Rumænien!!!!!
17
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Men andre lande kalder også. Vi er
blevet udpeget som øvelsesskole for
en ny græsk værkstedsskole på Kreta.
Vi skal som lærere udveksles til hinandens skoler for at hjælpe dem i gang.
Grækenland blev, i takt med at de kom
med i EU, gjort opmærksom på at de
skulle ændre deres indsats over for alle
de mennesker, der falder ved siden af
normalbegrebet, og som ikke får et
værdigt tilbud at udvikle sig i. Der er
lang vej endnu, før de når op på almen
dansk standard. Derfor har vi fået
lyst til, som i Rumænien, at rejse til
Kreta foråret 2008 med en forestilling
og igen råbe landets politikere op. Vi
leder efter samarbejdspartnere, da det
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praktisk og økonomisk ikke er muligt
at gøre alene.
Denne artikel er skrevet på opfordring
af Specialpædagogiks redaktion og leveret til redaktionen i to dele efter aftale.
Første del handler om skolen og dens
idegrundlag og er skrevet i perioden,
hvor en af årets teaterforestillinger
indarbejdes. Anden del er skrevet efter
skolens turné til Rumænien og beskriver
oplevelserne fra turen – oplevelser så
dybe og stærke, at de skaber grobund
for vækst hos deltagerne og værtslandet.
Redaktionen
n

