
Hvad kan jeg blive?
    



 - Nu med rewind knap!

En forestilling for de 14 - 25 
årige i 3 akter. Om valg af livsba-
ne og uddannelse, som udforsker 
spændingsfeltet mellem virkelig-
hed og drømme.
 
Hvor publikums valg driver  
forestillingen fremad.  
Og hvor der modsat virkeligheden 
- findes en rewind knap.

Anbefalet af unge og  
UUvejledere landet over.



Publikum inviteres indenfor i et spilunivers hvor de 
selv er brikker. På banen går de gennem 10 
tidsrum og lever et liv på syv minutter. I hver tidsal-
der er der crazy handlingskort med fysiske opgaver 
og samtidig skal der svares på dilemmakort, retning 
i livet og valg om uddannelse i speed tempo.
 
Døre åbnes og lukkes, terninger kastes, og er man 
uheldig at trække et zombiekort (!) er det ned på 
knæ og prøve at fange så mange man kan til sam-
me skæbne.  

 1 AKT.  Spilunivers 

Shit Happens!



 

Katrine, Casey og Mark befinder sig i  et 
rum med masser af døre - og usynlige 
vægge. De venter alle 3. Sandsynligvis 
mest på sig selv. 
I et forsøg på at ankomme i eget liv 
sprænger de én efter én den 4. væg og 
henvender sig til publikum for at finde ud 
af; Hvilke valg tog de og hvilke valg tog 
dem? Hvem kunne de være blevet, hvis 
de i stedet for havde?
 
Spørgsmålene og de 3 unges kompli-
mentære forhold til at tage valg, foldes 
ud via flash-back nedslag i hver enkelts 
liv. Momenter hvor de i mere eller min-
dre grad ikke lyttede nok til sig selv og 
istedet lod andre tage deres valg.

 2 AKT.  Forestillingen



 3 AKT. Publikum interaktion

 
Publikum vælger hvilken af de 3 karakterer der skal være stykkets 
videre hovedperson og en udveksling mellem tilskuere og scene går 
i gang. Interaktionen styres af en spilleder som er bindeled mellem 
sal og scene.

Der sættes yderligere spot på karakterens dilemmaer og friktion 
mellem indre og ydre verden. Og publikum bliver inviteret til at kom-
me med forslag til, hvem der skal gøre eller sige noget anderledes 
oppe på scenen og går op – én efter én – og prøver deres forslag 
af. Der reflekteres undervejs og nye idéer opstår.  



Hvilke unge passer forestilligen til?

  
De 3 karakterer: Stræberen, Tvivleren og Udbryderen. 
 
•	 Katrine. 12 tals-pige. Elsker at synge. Vil gerne på efterskole for 

at spille musik. God til alt, undtagen at sige fra overfor sin far, der 
synes at 10. klasse er 100% spild af tid når CBS er selvskrevet.  

•	 Casey. Hans dag er fyldt med alt for mange valg. Og hvordan ved 
man egentlig når noget føles rigtigt? Og kan man blive forkert af at 
vælge forkert? Og hvorfor minder hans liv slet ikke om alle de film 
han ser, hvor alting er vidunderligt og helt specielt?!  
Publikum afgør om det bliver Casey der tager valget eller valget 
der tager ham.   

•	Mark Fuckdig! Pedersen. Skred hjemmefra og har nok lidt et hid-
sigt temperament. Flipper ud på sin lærer MetalLone der insiterer 
på at han lærer noget. Giver hende fingeren og skrider. Hverken 
studievejlederen der er optaget, eller hans rygevenner med grin-
eflip, får øje på at han er desperat. Han er ved at checke ud af  
Teknisk Skole for 4. gang....  
  



Teateravisen.dk* * * * 
Alle i lokalet ender med at 
være imponerende investe-
ret i Caseys dilemma, og selv 
rødderne nede bagved lokkes 
ud af busken takket være spi-
llederens evner som engage-
rende rottefænger. Ingen tvivl 
om, at de unge går hjem med 
værdifuldt stof til eftertanke, og 
’Hvad kan jeg blive?’ anbefales  
varmt til især de ældste folkes-
koleklasser.

Folkeskolen.dk
Det er kollektiv 
vejledning for fuld blæs! 
Det er både velkendt og ove-
rraskende, alvorligt og sjovt. 
Og ikke mindst imponerende, 
hvordan de forskellige karakte-
rer tegnes skarpt op af de me-
get dygtige skuespillere.
Spørgsmålene, der stilles, kun-
ne meget vel være stillet i en 
samtale på vejlederkontoret. 
Men det gør noget andet, at 
spørgsmål og mulige svar 
udfolder sig fysisk lige foran 
næsen på os.

Anne Jensen 
Lærer. Charlotteskolen
Den her forestilling rykker 
virklig! Den tager 100% ud-
gangspunkt i de unges verden, 
med alt hvad det indebærer af 
valg og frustrationer. De enga-
gerede skuespillere får virkelig 
på alle måder eleverne op af 
stolene ved at skabe et trygt 
og levende debatrum.
 

Ulla Schärfe  
Projektkoordinator, 
Boliggården Helsingør
Jeg giver 5 stjerner. Vi er 
alle måbende overfor den 
opmærksomhed og koncen-
tration de unge udviste… i hele 
stive 3 timer!! Det siger mig 
noget om at I har ramt plet i 
forhold til at være realistiske 
og relevante i jeres manus.  

 

Publikum kommentar



Valg - både forestillingens form og indhold

Medvirkende
Instruktør og spilleder: Birthe Blåbjerg Jakobsen

Spildesigner: Jesper Pedersen 

Komponist: Johannes Eberl Smed

Skuespillere: Nina Marie Birk, Malte Frid -Nielsen og Henrik Holmen 

Praktisk
Turnèperiode 2017: 13.November - 1. December.

 

Max Antal publikum: 6o 

Varighed: 3 timer 

 

Pris ved billettilskudsordning - offentlige forestillinger. 7500,-  

Normalpris: 21 000,- + Transportudgifter ( momsfri for skoler)  

Forestillingen er refusionsgodkendt. Dvs. skoler og andre kommunale 

institutioner kan søge om at 50% af prisen refunderes.  

Pris ved refusion: 10 500,- 

kontakt  
www.forumteatretprisme.dk

forumteatretprisme@gmail.com

Tlf: 60 88 61 87 



Publikum kommentar



Forestillingen er støttet af 


