TEATER I BY- LAND- OG BOLIGOMRÅDER

HELSINGØR TEATER >>2010<<

”

De projekter vi har valgt at støtte er alle
kendetegnet ved med et originalt greb og kant
at præsentere kunsten i nye sammenhænge og
derved give mange mennesker mulighed for at
opleve og opfatte kunst på en ny måde.
TEATER I BY- LAND- OG BOLIGOMRÅDER

Det er ting, som er drevet af kunstnere,
kommuner og andre i et sammenrend, som får
lov at prøve noget nyt. Vi har blandt andet
støttet den store satsning med ’Hjemstavn’
i Helsingør, hvor der blandt andet er gadeteater hjemme i stuerne. Ting vi aldrig selv
havde fundet på eller set, hvis ikke vi havde
bedt kunstnerne om indspark. Der er brug for
langt større mulighed for den slags.
Politiken, 27. september 2010
Mads Øvlisen, formand for Kunstrådet
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”

Vi mødes hvert år til
gadeteater i Espergærde
Centret. Det er jo blevet
en tradition, som børnenes
ældre søskende har viderebragt til de mindste.
Børnehaveleder, Espergærde

”

Teater hører hjemme
på en scene! Ikke
i byens gader og
stræder. Det er noget
unødvendigt pjat.
En forbipasserende

”

Gadeteaterfestivalen er
et dejligt afbræk i dagligdagen. Det er ikke så
tit kulturlivet udfolder
sig direkte på gågaden.
Forretningsindehaver,
Helsingør.

”

FANTASTISK! DET ER JO FANTASTISK!, udbrød min
søn på fem, da han så Robin Hood-forestillingen
i Toldkammergården. Jeg synes det er helt i top,
at gadeteaterfestivalen har så godt et familieprogram. E.S.H.

”

Kumulus forestilling var på en måde som at
være med i en fælles psykoanalyse. Der skete
virkelig noget. Klumpen i halsen blev til et
skrig og nu idag kan jeg faktisk udtrykke
mig langt bedre. A.E.

”

”Det er jo meget mere end
gadeteater. Allerede når de
begynder at stille op kommer folk strømmende. Børn
og voksne, der skal se hvad
der sker og som gerne vil
hjælpe til.” U.H.
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2010
--------------------

HJEMSTAVN.COM
Af Jens Frimann Hansen
I nogen tid har vi haft en debat om ”udkantsdanmark”. Et svært håndterligt
begreb, som først og fremmest dækker over et geograﬁsk område, ”den
rådne banan”, som strækker sig fra Bornholm, over det sydlige Sjælland,
Lolland og Falster, visse egne af Fyn til store områder af Vest- og Nordjylland. Udviklingen er i disse egne gået i stå, ja, i ﬂere tilfælde ligefrem
gået tilbage. Tab af virksomheder, arbejds- og uddannelsespladser. Mange
steder river de boliger ned.
Under denne diskussion ligger der for mig at se en dybere diskussion om
identitet. Hvad skal vi med provinsen, og hvilken rolle skal kulturen spille?
Ole Sørensen fra Teatret Møllen fortalte mig engang, at det stadig var sådan
når det turnerende teater ankom til udkantsområder, at teatret var den
samlende kraft. Her stod jeg, teaterforeningsmennesket i Helsingør, og kunne konstatere at kun ganske få var mødt frem i Helsingør for at se og høre
hvad skuespillerne havde at fortælle. Inden for en radius af 40 kilometer
fra Helsingør bor halvdelen af ministrene i Løkke Rasmussens regering.
Husstandsindkomsten er den højeste i landet. Fremtidens samfund skabes
i Nordsjælland. Vi er materielt set meget rige, men også fattigere på fællesskaber. En succesfuld polsk erhvervsmand og indehaver af en virksomhed
med tre ansatte i Kokkedal ﬂyttede for nylig fra Nordsjælland. Ensomheden
blev for øresønderrivende.
Helsingør er historisk set en kosmopolitisk by. Byen er faktisk langt hen
ad vejen bygget og ﬁnansieret af ”de fremmede”. Byen har engang haft en
skotsk borgmester og for år tilbage var byens hovedsprog tysk eller nederlandsk. Det kosmopolitiske har byen arvet først og fremmest i bykernen,
men også i Kronborgs evindelige dialektik mellem at holde fjenderne ude
og få de forbipasserende til at betale told. I dag mimer byen Kronborgs
dialektik. Bykernen er kommerciel, grænsende til det ekstreme, og har
meget få pladser med tid til ro og fordybelse, herunder kulturel udfoldelse.
Har du penge, kan du få. Har du ingen, må du gå. Det kosmopolitiske aspekt
i bykernen ﬁndes fx i Mahmouds frisørsalon, Klip 2000, i Sudergade eller
undervejs i offentlig transport eller i køen i Kvickly, hvor danskere og indvandrere mødes i 1:1. Ellers er det kosmopolitiske aspekt henlagt til traﬁkknudepunktet Rønnebær Allé. Her bor byens indvandrere i boligområderne
Vapnagaard og Nøjsomhed.

>

Kumulus (F) ”Rencontres de Boîtes” samlede mere end 20
borgere fra Helsingør og Kokkedal til at gennemgå en workshop med professionelle skuespillere. Forestillingerne
blev efterfølgende opført i Helsingør (Toldkammergården
og Vapnagård), Fredensborg (Skipperhuset v/ Esrum Sø og i
Kokkedal (Holmegårdscentret).
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Periferien må med. Øst for Helsingør ligger Helsingborg og syd for Fredensborg Kommune med små bysamfund som Kokkedal, Nivå, Humlebæk,
Fredensborg, Karlebo. I Karlebo aﬂeverer mødrene børn i børnehaven i ridebukser. I Kokkedal og Nivå i burka. Siger man. Næppe noget sted i Danmark
er kontrasterne eller mangfoldigheden målt på socialgruppe større end i
Fredensborg Kommune.
Kunsten har for mig at se en meget vigtig opgave at udføre, men vi må sætte
værket, institutionen, publikum og formidlingsbegrebet til diskussion. Og
hvis vi anerkender mangfoldighed som en styrke i kunst kan Nordsjælland
og Helsingborg med et slag forvandle sig til et meget rigt samfund.

UDFORDRINGEN

Hovedparten af Hjemstavn.com blev gennemført i
forbindelse med gadeteaterfestivalen Passage10.nu i
Helsingør, Helsingborg og Kokkedal. Det betød, at man
kunne udnytte mange års erfaringer med både håndtering af
projekter og tiltrækning af publkum.

”I de sidste 40 år har det svenske samfund gennemgået en kolossal forandring. Det har kulturens institutioner ikke”, sagde den svenske kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ved afslutningen på Mångkulturåret i
Sverige, 2006. Allerede Georg Brandes beklagede sig for 130 år siden over
Oehlenschlägers og Holbergs sathed og manglende vid, når han skråede
over Kongens Nytorv og bemærkede statuerne foran Det Kongelige Teater.
Brandes gad ikke snakke med Carsten Hauch når han besøgte Hauch-familien i Nordsjælland. Han gik hellere lange ture med Carsten Hauchs kone
– Renna Hauch. ”Åbn bladene!”, fortalte hun Brandes når de spadserede
langs stranden i Hellebæk. ”Næppe en linje som ikke er løgn”. Sandheden
er, at institutionerne har forandret sig meget lidt. Samfundet forandrer sig
hele tiden.
Dette er selvfølgelig ikke noget problem for kunsten. Den vil altid klare sig,
overleve. Men det kan være et problem for institutionernes legitimitet. Jeg
tror ikke det er tilfældigt, særligt i disse år, at ﬂere og ﬂere midler overføres
fra kunstnerne til drift af de store institutioner. Altså til vinduespudsning,
kontorpersonale, husleje etc. Lidt polemisk kunne man skrive, at det fedtlag
af smagsdommere man så gerne vil af med er det man i virkeligheden
styrker med al den snak om institution, kulturarv og kanon. ”Murstenen,
denne sølvbarrens og guldbarrens jævne fætter…”, skriver Hans Edvard
Nørregård-Nielsen, har om noget bygget det danske samfund. Den er så
galt med i egnsteaterloven, hvor man stiller krav om et sted til kunstnerisk
udfoldelse. Man kan ikke forestille sig et teater uden rødder, vel vidende,
at legenden Eugenio Barbas teater – Odin Teatret – altid har fulgt ruter. Og
bygningen har altid i kraft af sin materielle eksistens en legitimitet i sig selv.
Og selvom landmåleren og digteren Knud Sørensen i sine erindringer har
berettet om en oktoberaften i 1962, hvor Børglum Kloster ikke var der, så er
det tit sådan, at når vi taler om teater, så taler vi mere om en bygning, altså
en ramme og en institution, mere end vi beskæftiger os med et egentligt
indhold. Det er også ﬁnt nok. Blot må vi huske på, at ikke alle danskere – i
særdeleshed unge og indvandrere – træder lige rapfodede ind i den institution. Den kræver nemlig en a priori viden. Kort sagt: dannelse.
Et andet aspekt der må med. Kommunerne og i det hele taget det offentlige
synes at blive mindre og mindre. Kan teatret vove sig ud af institutionen? Er
institutionen ikke blevet en større hindring end en egentlig mulighed for at
kunsten kan udvikle sig?

PUBLIKUM OG KUNSTNER
I august 2008 opførte HMF Brændende Kærlighed deres udmærkede forestilling ”Luksus” i boligområdet Egedalsvænge, Kokkedal. Værket forudsatte
kendskab til både kristen mytologi og klimaeffekt. Der var opstillet bænke

>
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til publikum og markeret et sceneområde hvor de, altså publikum, ikke
havde adgang. Det endte i en katastrofe. Skuespillerne måtte iført deres
kostumer og med forestillingens rekvisitter som våben forsvare scenograﬁen mod publikum, der ikke kendte sin egen rolle, og endte med at storme
scenen.
Hjemstavn.com arbejder med et åbent og inkluderende værkbegreb, hvor
deﬁnitionen eller grænsen mellem værk og publikum ikke altid er fastlagt
på forhånd. Det engelske ord for publikum er audience og således tæt
forbundet til begrebet audiens, som egentlig transcenderer det hierarkiske
forhold mellem konge og undersåt, mellem kunstner og publikum. Et rum
baseret på gensidig anerkendelse og respekt.
Parodiske, satiriske og ironiske former er ikke velkomne, for kunstner og
publikum kender ikke hinanden eller hinandens forudsætninger. Odin
Teatret arbejder med en sådan fundamental tilstedeværelse, som må være
forudsætningen for at kunne udvikle teatret i globaliseringens æra.
Selvfølgelig handler Hjemstavn.com om at søge tilbage til teatrets rødder,
men også at ﬁnde et projekt for fremtiden. Instruktør Romeo Castellucci fra
Socìetas Raffaello Sanzio sagde engang om sit arbejde: ”Mine forestillinger
er ikke contra traditionelt teater. Men et opgør med det traditionelle teaters
måde at være patetisk på. Mit problem er den klassiske traditionelle fremstilling, det er et spørgsmål om at henvende sig til noget fremtidigt. Fx Las
Mininas af Velasquez, som bruger den klassiske form, men samtidig bringer
den i krise.”

HJEMSTAVN.COM 2010-2012
Hjemstavn.com er opdelt i et IN-program og et OFF-program. I IN-programmet har vi de seks projekter som har fået støtte fra Statens Kunstråd, mens
OFF-programmet indeholder senere tilkomne projekter. OFF-programmet
er åbent for ansøgninger året rundt og alle er velkomne til at kontakte Helsingør Teater med deres projekter. Udover det kunstneriske program består
Hjemstavn.com af et formidlingsprogram og et dokumentationsprogram.
Formidlingsprogrammet indeholder et undervisningssite baseret på nye
medietyper, som fx mobiltelefon, hvor børn kan fortælle deres hjemstavnshistorie.
Platformen for de ﬂeste af projekterne vil være gadeteaterfestivalen i Helsingør/Helsingborg. I 2010 afholdes den fra 3.-7. august og omfatter også
aktiviteter i Fredensborg Kommune. Men også inden for børneteater og
teaterforeningsrepertoiret præsenteres projekter fra Hjemstavn.com.

/

Jens Frimann Hansen har været initiativtager
til Hjemstavn.com og han har været leder af
Helsingør Teater siden 2003.

/
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ARABIAN
NOON
I anledning af udstillingen Sharjah – Kunst fra
Emiraterne på Nationalmuseet i København
var Helsingør værter for en delegation fra emiratstaten Sharjah. Omdrejningspunktet var Sharjah
Cultural Heritage Band, en gruppe liwa-musikere
med rod i beduinkulturen. Helsingør kvitterede
for besøget med underholdning fra boligområdet
Nøjsomhed, hvor Den Tværkulturelle Kvindeforening
havde arrangeret dans fra Mellemøsten. Desuden
var der beduintelt, arabisk mad og kager fra Mellemøsten og en kalligraf fra Sharjah. Toldkammergården
var fuld. Men mange ﬂere var i kontakt med arrangementet, når musikerne bevægede sig gennem
Helsingørs gader.

ARABIAN NOON
17. juni 2010
Helsingør / Toldkammeret
SHARJAH CULTURAL HERITAGE BAND
I samarbejde med Tværkulturel Kvindeforening, Den Blå Saﬁr, Toldkammeret og Vækst og Viden.
Sharjah Cultural Heritage Band var formidlet af Else Marie Bukdahl.
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RENCONTRES
DE
BOÎTES
------------------------------KUMULUS
------Den franske gadeteatergruppe Kumulus
blev dannet i slutningen af 1980’erne
af Barthelemy Bompard. Rencontres
de Boîtes blev opført første gang i 1999
og har siden været opført ﬂere steder i
Europa, Afrika og Asien.
23.-27. juni 2010 gennemførtes workshop
i Helsingør og Kokkedal med skuespillere fra Kumulus og ca 25 medvirkende
frivillige deltagere. Der var deltagere
med etnisk herkomst fra bl.a. Danmark,
Sverige, Uganda, Tyrkiet, Irak, Marokko,
USA, Libanon, Somalia, Brasilien. To af
deltagerne indgik i et samarbejdsprojekt
mellem Helsingør Teater og Botkyrka
Communityteater och Dans fra Stockholm. Workshoppen i Kokkedal arrangeredes i et tæt samarbejde med Kokkedal
på Vej.
Kumulus’ skuespillere vendte tilbage fra
1.-8. august 2010 for at gennemføre
forestillingerne i Kokkedal, Fredensborg
og Helsingør, hvor Rencontres de Boîtes
åbnede gadeteaterfestivalen Passage10.
nu i Toldkammeret, Helsingør.
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Rencontres de Boîtes
sætter både værk og
publikumsbegrebet til
diskussion. Forestillingen decentraliseres og etablerer
et anderledes forhold mellem værk og
publikum. Billederne
på denne side er fra
forestillingerne
i Egedalsvænge i
Kokkedal.

21 <

Kumulus, Rencontres de Boîtes: To workshop grupper fra Kokkedal og Helsingør
pakkede fortællinger ned i en æske for
efterfølgende sammen at præsentere dem
for et publikum.
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”Det var for os en
helt ny oplevelse
at arbejde med
Rencontres de
Boîtes i et så
indbyrdes forskelligt område som
Nordsjælland. Jeg
synes det var modigt
af festivalen,
at åbne med en
alvorlig og eftertænksom forestilling som ”Boîtes”.
Men det slog mig
også hvilken evne
forestillingen har
til at bringe folk
sammen i al deres
forskellighed.
Det var en stærk
oplevelse for os
alle under besøget i
Danmark.” Vinciane
Dofny, Kumulus.

KUMULUS
3. aug.
4. aug.
6. aug.
7. aug.

Den franske gadeteatergruppe Kumulus
blev dannet i slutningen af 1980’erne af
Barthelemy Bompard. Rencontres de Boîtes
blev opført første gang i 1999 og har
siden været opført flere steder i Europa,
Afrika og Asien.

> RENCONTRES DE BOÎTES
2010. Helsingør / Toldkammeret
2010. Helsingør / Vapnagaard
2010. Kokkedal / Holmegårdscentret
2010. Fredensborg / Esrum Sø

IDÉ OG KONCEPT: Kumulus
KUMULUS: Eric Blouet, Celine Damiron, Barthelemy Bompard,
Vinciane Dofny, Judith Thiebaut, Djamel Djerboua, Marjolaine
Lopez, Marie Pascale Grenier, Amy Wood, Nicolas Quilliard,
Dominique Moysan, Jean Pierre Charron, Cyril Jamoul, Stephane
Civet, Theres Bosc
FORTÆLLERE: Awatif Ghazi, Mohammed Ali-Hashimi, Sally Agami,
Naglan Alp, Johan C.F. Hansen, Rosa Esquives, Salwa Al-Ali, Nermin
Celik, Eja Rhea, Mathea Due, Vicki Lang, Isabel Canto Larsen, Nabila
Abdul Fattah Ryback, Emma Dominguez, Elinor Ollufsson M.ﬂ.
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STATUS H

----------------ROLF HEIM
-----------------------

Instruktøren Rolf Heim havde sammen med de lokale skuespillere Andrea
Vagn Jensen og Kristian Halken samt en række lokale deltagere sammensat en
fortælling om Helsingør. Publikum vandrede gennem Helsingør og så forskellige
scenarier opført; fra Blomstertorvet over Sankt Mariæ Kloster til Teaterhuset,
banegården og byrådssalen. Hvert sted og undervejs præsenterede Andrea
Vagn Jensen og Kristian Halken sammen med de lokale deltagere en ﬂerstrenget fortælling om Helsingør.
Tematisk spændte Status H vidt. Alle deltagerne kolorerede fortællingen med
deres eget individuelle stof og pustede liv i beretningen om Helsingør. Fra valg
til byrådet over Kulturværftet og skulpturen Han, som havde været genstand
for hundredvis af læserbreve, til de forretningsdrivende, indvandrerne og
kommunens ansatte, et lille udpluk af Helsingørs mange forskellige stemmer.
Forventninger til fremtiden, stolthed over byen, men også tristesse og melankoli over kaloriefattig kommercialisme og pendling.
Ingen fortælling om Helsingør uden Hamlet. Den svenske dramatiker America
Vera Zavala, selv en fremmed i byen, havde gennemskrevet Hamlet og Ofelia
ovenpå en vidtrækkende og omfattende research i Helsingør.
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Rolf Heim > STATUS H
4.-6. August / 2010 Helsingør
INSTRUKTØR: Rolf Heim
DRAMATIKER: America Vera-Zevala samt holdet
MEDVIRKENDE: Kristian Halken og Andrea Vagn Jensen
DERUDOVER MEDVIRKER: Louise Breum Brekke, Clara Tesch, Harald Toksværd,
Ida Adsbøl Christensen og Jens Frank von Braucke fra Amleth, Poul Sørensen fra
Park og Vej, Helsingør Håndværker Sangforening, Kurt Strand og Ask Rostrup,
Sandra Berkan, Fredrik Larson og band, Mohammed Al Hashimi, samt Spaces
Apes med Thit Senstius, Frederik Sørensen, Martin Høite, Mathias Kallesøe
Christiansen og Asker Edlund.
TEKNISK PRODUCENT: Joey Miller
TEKNIK: Thomas Ploug, Otto Højfeldt Thomsen, Jonathan Scmidt Larsen, Mia
Dalby og Jørn Thostrup
PRODUCENT, DRAMAT URG OG LYDDESIGN: Anita Gregersen Klein
SCENOGRAFI: Annika Nilson og Loa Miller
TAK TIL: Sct. Mariæ sogns menighedsråd samt Helsingør Stiftsøvrighed, Michael
Danielsen, Per Sørensen Wiibroe Carlsberg, Ramirent Helsingør, Føtex Helsingør,
Per Larsen DSB, DSB First samt DSB Ejendomme, Nørrebro Teater, Christian van
der Jagt, Karoline Heinsøe, Erik Christensen, Soﬁe Myschetzky, J. O. Advokater,
Helsingør Rådhus, Steen & Strøm Centerdrift, Mette Frid Darré
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AMERICA
VERA
ZAVALA
Hjemstavn.com har inviteret den svenske dramatiker America Vera Zavala til at være dramaturg på
Hjemstavn.com. I 2010 har hun medvirket i Status H, men hun har også fulgt de ﬂeste andre projekter,
ligesom hun vil deltage i Hjemstavn.com i 2011 og 2012.

UDDRAG FRA STATUS H
Ofelia: Slap af
Velkommen
Helsingør er en lille men meget
interessant by
Det er en kosmopolitisk by som altid
har haft kontakt med sin omverden
De seneste år har været præget af
nedlægningen af værftsindustrien og af
svenskerhandlen
Det har været deprimerende år
Måske ikke så deprimerende som Anden
Verdenskrig
Men alligevel
Forstil jer
Først forsvinder industrien
Og bagefter bli’r man opkøbt af fulde
svenskere
Hamlet: Ofelia
Hvad laver du?
Ofelia: Jag fortæller sandheden om
Helsingør
Hamlet: Sandheden?
Ofelia: Ja
Sandheden
Hamlet: Du har altid rendt rundt og
fortalt en masse ting til
folk som ikke skulle have noget at vide
Ofelia: Ja
Det er måske ikke alle der har lyst til
at være ligeså hemlighedsfulde som dig
min prins
Hamlet: Skal du ikke rende hen til din
far nu?
Ofelia: Nej
Jeg er jo igang med at fortælle om
Helsingør
Hamlet: Lad mig gøre det
Velkommen til Helsingør
En by hvor tolden engang blev betalt,
hvor der er bevaret et meget smukt
kloster, hvor mennesker finder det
attraktivt at bo
afstanden til strand og hav
og ikke mindst til København
gør at det er meget meget fordelagtigt
at bo i Helsingør
Ofelia: Du lyder som en ejendomsmægler
Hamlet: Jaså
Hvordan skal jeg være for at du kan
føle dig tilfreds med livet?
Ofelia: Være være være
Hamlet: Hold nu op
Ofelia: Helsingør er en røvsyg by som
er helt død om aftenen
Hamlet: Helsingør er en by med mange
fine restauranter
Ofelia: Helsingør er en by man rejser
fra for at se interessante ting
Hamlet: Der er meget fint at se i
Helsingør by

Ofelia: De som bor i Helsingør nægter
r
er de selv har med
at tale om de problemer
byen
Hamlet: Men nu må det være nok
Ofelia: Hvilken majestætisk tone min
prins
Hamlet: Stop dog med at kalde mig for
din prins
Ofelia: Jeg trode vi var forlovede
Hamlet: Jeg har overvejet at bryde
forlovelsen
Ofelia: Du vil gifte dig med din mor
Men hun er optaget
Hamlet: Hvad siger du?
Ofelia: Du hørte mig?
Hamlet: Men gå ud og spis lille Ofelia
Så kan du brække dig senere
Med dine spiseforstyrrelser får du
aldrig en mand
Ofelia: Næh, det var derfor jeg havde
planlagt at gifte mig med dig
En halv mand
Hamlet: Hvad antyder du?
Ofelia: Antyder
Hela verden ved at du er en depressiv,
fej, voldselskende
hypokonder
Hamlet: Og du
Selvmordselskende
Suicidal
Suicidal- Ofelia
Ofelia: I Helsingør
Rejser kvinderne til andre byer for
ikke at blive forulempede
Hamlet: I Danmark rejser mændene til
andre lande så de kan slippe for sure
kvinder
Ofelia: Vi skulle ikke tale om Danmark
Hamlet: Hvad sagde du?
Ofelia: Du hørte mig
Hamlet: Du har jo skidt på alt hvad vi
var enige om at sige
og nu siger du mig imod
Ofelia: Psst hamlet
Vi skal ikke glemme at vise dem
Kronborg
Det er jo der vi får vores bonus
Hamlet: Velkommen til Helsingør
Ofelia: Velkommen til Helsingør
Hamlet: Et af de smukkeste
Ofelia: Og mest velbevarade
Hamlet: Og mest interessante steder
Ofelia: Med en fantastisk udsigt over
vandet
Hamlet: Er Kronborg
Hamlets slot
Ofelia: Hamlet og Ofelias slot
Hamlet: Velkommen

TEKSTEN BLEV OPFØRT FOR PUBLIKUM I HELSINGØRS BYRÅDSSAL.

KONGEMORDET
Af Kristian Halken

”Det er mig der er Judas. Sorry.” Sådan faldt ordene et par minutter i fem
den mandag aften den 7 december året 2009 her i Helsingørs gamle rådhus,
hvis vægge dryppede af blod. Den nye konge Johannes Hecht Nielsens ord
gjorde en ende på en 16 år lang æra med 69 årige Per Tærsbøl som borgmester i Hamlets by. Ordene var som en kniv i ryggen og Tærsbøl vaklede
værdigt på sine slidte træsko tilbage til sit borgmesterkontor. Slaget om
magten var tabt.

Men hvad gik forud? Hvorfor gik det som det gik? Vi skal
tilbage i tiden, nærmere bestemt til en kold, tåget efterårsdag, den 17. november 2009. Kommunalvalget. Lokalpolitikernes standpunktsrapport. Borgernes dom over
kommunen. Gamle furede ægtefolk, unge studenter som
strålede af håb og fremtid, slidte værftsarbejdere, som
tænkte på fortiden. Alle bevægede sig urytmisk mod
stemmeurnerne og afgav hver deres lille ønske om en
bedre fremtid. Nu var det blevet sidst på aftenen. Mørket havde for længst sænket sig over den gamle toldby.
Lysene i Stengade var slukket, byen var gået til ro. Det
tunge åndedrag sænkede sig. Der brændte dog lys et sted.
Nemlig i Stengade 59, Rådhuset. De var der alle. Skuespillet kunne begynde. Hovedrollerne: Den gamle borgmester,
hans kronprinsesse Malene Carmel, Christian Saggau
fra SF, Jan Ryberg Lokaldemokraterne, Ib Kirkegaard
Dansk folkeparti, Hans Andersen fra Venstre socialdemokraternes førerhund Henrik Møller og ikke mindst
Johannes-Hecht Nielsen og selvfølgelig alle partisoldaterne, statisterne og skriverkarlene. Der blevet skålet i
fadøl og råbt slagord og klappet på skulderen. Pludselig
gik alt i stå. Alles blikke blev rettet mod det samme sted.
Storskærmen som, med forbavsende god billedkvalitet,
ubarmhjertigt med et viste resultatet af måneders opslidende valgkamp.
SOCIALDEMOKRATERNE: 7 mandater
SF: 4 mandater
ENHEDSLISTEN: 1 mandat
KONSERVATIVE: 8 mandater
DANSK FOLKEPARTI: 2 mandater
VENSTRE: 2 mandater
LOKALDEMOKRATERNE: 1 mandat
Nu var luften som suget ud af byrådssalen. Der var helt
stille. Kun en stille summen fra fadsølsanlægget kunne
høres. Fest var blevet aﬂøst af stille chok. Folk kiggede

søgende rundt, som efter et svar. De røde: 12 mandater, de
blå: 12 mandater. Og så Jan Ryberg: 1 mandat.
Kunne det passe? Ny bykonge efter 16 år på tronen?
Pludselig lyder det med klar stemme: ”Det er noget forbandet lort”. Den overraskende præcise politiske analyse
kom fra Dansk Folkepartis Ib Kirkegaard.
En bleg Per Tærsbøl var først på scenen og inviterede
Socialdemokraterne, Venstre og SF med. Socialdemokraterne forlanger noget uhørt: Borgmesterposten skal deles,
efter to år skal borgmesterkæden ﬂyttes fra Tærsbøl til
socialdemokraternes borgmesterkandidat Henrik Møller.
Et slag i ansigtet på Tærsbøl som stadig er folkets konge
med 5779 personlige stemmer, mens Møller ﬁk 2624
stemmer. Tærsbøl ryster opgivende på sit tunge hoved
og forhandlingerne falder til jorden. De vendte tilbage til
byrådssalen uden resultat.
Byrådets ensomme ulv Jan Ryberg havde en plan. Hans
parti Lokaldemokraterne havde under hele valgkampen
meldt sig som bannerførere i kampen mod det gamle
styre. Han tilbød igen og igen at støtte sine gamle socialdemokratiske fæller i kampen for at få væltet Tærsbøl på
den ene betingelse at første manden Henrik Møller ikke
blev borgmester. Gammelt nag og bittert had væltede nu
frem. Ryberg udtaler: ”Henrik Møller er uduelig og uden
klasse og handlekraft”. Et gammelt skelet kom nu ud af
skabet. Ryberg følte sig bedraget i foråret 2006 da han
som medlem af Socialdemokratiet kandiderede side om
side med, ja.. Henrik Møller til at blive ny borgmesterkandidat. Henrik Møller vandt. Ryberg tabte. Et nederlag som
sved og som han ikke kunne eller ville glemme. Det var
snyderi, det var en sammensværgelse påstod Ryberg. Og
nu her tre år senere skulle regningen så betales. Væk med
Møller og I får min støtte til at vælte manden med træskoene. Den dag i dag kan intet bevises og sårene er ikke
helet. Behøver jeg sige at socialdemokraterne sagde nej.
En rasende Ryberg måtte så vende sit hadefulde blik en
anden vej: mod De Konservative.

Men her var en ting var imidlertid sikkert. Tærsbøl ville
under ingen omstændigheder forhandle mod Lokaldemokraternes Jan Ryberg. En ulv i fåreklæder. Saggau fra SF og
Tærsbøl var helt enige om den ting. Ryberg skulle ikke kontaktes. Borgmesteren sagde, ”Jan vil jeg ikke samarbejde
med, for man ved ikke, hvornår man får en kniv i ryggen.”
Den gamle rotte Tærsbøl havde dog glemt én: Ib Kirkegaard. Han gik rundt som en løve. Han var ikke inviteret
med til festen. Han følte sig trådt på.” Hvis jeg ikke får min
formandspost for socialudvalget igen, så er det ikke sikkert jeg kan pege på en konservativ borgmester”. Truslen
kunne ikke være mere tydeligt. Og resultatet stod malet
i ﬂammeskrift kort før klokken et om natten. Der var
indgået aftale mellem Socialdemokraterne, SF og hvad
ingen havde set: Dansk Folkeparti. En forsmået Kirkegaard havde fået sin hævn…og sin udvalgspost. Ny borgmester 44-årige folkeskolelærer Henrik Møller. Det var
blevet over midnat og en lang dag lakkede mod enden og
den ny borgmester lagde sit hoved på sin pude og faldt i
en dyb søvn natten mellem den 17. og 18. november 2009.
Næste morgen tog hans søn afsted til børnehaven. Han
skulle lave en borgmesterkæde til far. Henrik Møller tog
sin mobiltelefon og prøvede at ringe til Ib Kirkegaard. Intet
svar. Han ringede igen og igen og igen. Intet svar. Noget
var i gærde, men hvad? Jo den morgen den 18. november
havde Tærsbøl såmænd stået under bruseren og vasket
nattens valgnederlag af sig, da det ringede på døren. Der
stod en gammel bekendt. Jan Ryberg. Han havde en plan
om at slå to ﬂuer med et usselt smæk. Han kunne få politisk indﬂydelse og ikke mindst kunne han knuse Henrik
Møllers borgmesterdrømme. Hvad sagde den gamle borgmester så til det. Jo, han tog træskoene på og sammen
med venstres Hans Andersen købte de tre basser hos
bageren og kørte så til Nygård, og hvem mon skulle have
den tredje basse? De ringede på døren og Ib Kirkegaard
lukkede op. Jeg behøver vel ikke sige, at der blev ikke brug
for Henrik Møller søns borgmesterkæde. Da Casper kom
hjem fra børnehaven var far alligevel ikke borgmester.
”Ryberg ville have mit hoved på et sølvfad og det ﬁk han”;
men Tærsbøl kom til at betale prisen i guldpenge: Ib Kirkegaard blev 1. viceborgmester og formand for social- og
sundhedsudvalget og Jan Ryberg blev formand for børneog ungeudvalget. Ib Kirkegård udtalte, ”Inderst inde er jeg
jo borgerlig og jeg kan faktisk nu tage æren for, at vi fandt
det borgerlige ﬂertal.” Tærsbøl sad atter i magtens centrum, støttet af en mand som kun har haft hån til overs
for ham gennem de sidste tre år, som har været indædt
modstander af Tærsbøls juvel, Kulturværftet og Tærsbøl
selv anklager ham for at dolke folk i ryggen. Bykongens
egen kommentar:” Jeg har altid haft en positiv indgangsvinkel til samarbejde.”
Nu faldt der ro over byen. Alt var ved det gamle. Christian
Saggau kaldte ganske vist Tærsbøl for ”en skidt knægt”,
men Tærsbøl satte sig alligevel til roligt rette i sin gamle
stol. Tiden skulle som altid læge alle sår….

Tiden gik og så oprandt dagen den 7. december. Klokken
var fem om eftermiddagen i julemåneden og gaderne var
fyldte med handle nde der allerede nu var ved at gøre klar
til den store fest.
Men indenfor i Helsingør Rådhus så man frem til en
anden fest. Det nye byråd skulle konstitueres og den
nye gamle borgmester skulle sværges ind. Juletræet var
tændt, og man så frem til den kommende højtid, men noget var i gærde. I den ene side af salen stod de borgerlige
og lykønskede hinanden med den forestående konstituering. Humøret var højt. I den anden side stod Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten og smilede skælmsk.
Hvad var det de vidste ? Imens sad Tærsbøl inde på sit
borgmesterkontor og lykønskede sig selv med eminent
politisk håndværk; hans fremtid var sikret med endnu en
periode og den gamle konge kunne selv få lov til at indvie
eftermælet: Kulturværftet. Og sidst men ikke mindst
arvefølgen stod klar i skikkelse af kronprinsessen Malene
Carmel. Han sukkede veltilfreds, rejste sig fra sin trofaste
stol og gik ud af døren til det han troede skulle være en
festaften, nemlig konstitueringen af det nye byråd. Men
før gaven kunne pakkes ud skulle han ind og synge julen
ind med de øvrige byrødder. Men udenfor kontoret stod
en mand som tydeligvis havde noget vigtigt på hjerte,
som han havde haft lyst til at sige længe og nu skulle
det ud. Det var Venstres Johannes Hecht-Nielsen, og så
faldt ordene, ”Det er mig, der er Judas”. Tærsbøl så som i
slowmotion sin drøm blive smadret i tusind stykker. Som
den gamle rotte han var vidste borgmesteren at klokken
var faldet i slag. Han havde dog overset at angrebet skulle
komme fra den stille 64- årige dyrlæge venstremanden
Johannes Hecht-Nielsen. En mand som kun opnåede 232
stemmer mod Tærsbøls 5779. Den selvfølgelige triumf
blev på et sekund forvandlet til en nådesløs ydmygelse.
Lidt senere den aften. Byrådssalen. Alle sang det bedste
de havde lært, omend det lød en smule falskt. Og så, den
endelige konstituering. Socialdemokraternes formand
Henrik Møller, hvis politiske forbillede angiveligt er Nelson
Mandela, rejser sig,” Jeg foreslår Johannes Hecht-Nielsen
som borgmester, hvem stemmer for ? De øvrige 6 socialdemokrater, de 4 sfere og enhedslistens enlige mandat rejste
sig. Og endelig manden det hele drejede sig om, Johannes
Hecht-Nielsen. 12 mandater til blå blok og 13 til rød blok.
Henrik Møller havde fået sin hævn. Med et kirurgisk snit
havde han ﬂået de to udvalgsposter ud af hænderne på
en rystet Jan Ryberg og sat en kniv i ryggen på Helsingørs
stolte søn Tærsbøl. Cæsar blev myrdet af 23 knivstik, her
krævede det blot 13 kommunalpolitikere. Tærsbøl udtaler
”Man lærer noget om mennesker når der sker sådan noget
her. Personligt vil jeg simpelthen ikke løbe fra en aftale”.
Venstres leder Hans Andersen er også rystet. Han vidste
intet om Hecht-Nielsens utroskab. Han havde selv indgået en aftale med Tærsbøl som nu blev brudt. Men som
englænderne siger ”It ain`t over till the fat lady sings”. Og
nu havde den fede dame sunget sin arie. Helsingørs ny
borgmester hedder Johannes Hecht-Nielsen, en mand som
elsker opera, dyr og TV-serien Forbrydelsen.
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------------PALOMA MADRID
-------------------

DANS I
LEJLIGHED

Botkyrka Communityteater och forestilling ”Dans i lejlighed”
har været opført i Alby og Fisksätra tæt ved Stockholm i 2009.
Hjemstavn.com inviterede BCT og koreografen Paloma Madrid
til at opføre Dans i lejlighed i Helsingør og Fredensborg
kommuner.
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Paloma Madrid, Dans i Lejlighed
var baseret på en workshop med
unge, frivillige dansere. Forestillingen problematiserede,ved
at blive opført i private hjem,
forholdet mellem det private og
det offentlige rum, men også
definitioner på kultur. Forestillingen kunne lånes med hjem
fra biblioteker i Fredensborg og
Helsingør Kommuner.
Forestillingen bestod af en
workshop fra 25. juli - 1. august
2010, hvor de tre unge dansere
lærte forskellige elementer af
moderne dans og kunstnerisk
intervention og efterfølgende
opførelser i private hjem fra
2.-7. august 2010.

BOTKYRKA COMMUNITYTEATER OCH DANS
DAN
NS
+ DANS I LEJLIGHED
2.-7. august 2010 > 6 opførelser
ser
r
Helsingør og Fredensborg Kommune
une
e
DANS I LEJLIGHED kunne lånes på biblioteker i
Fredensborg og Helsingør Kommune.
e+
Forestillingen blev opført i Helsingør + Ålsgårde
Kokkedal + Espergærde.
ns
PRODUKTION: Botkyrka Communityteater och Dans
er i
i samarbejde med Hjemstavn.com og biblioteker
Fredensborg og Helsingør Kommune
KOREOGRAF: Paloma Madrid
ai, Jes
ssic
sica
a
MEDVIRKENDE: Ange Patrick Aby, Artit Chatthai,
Jessica
Kroscen
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----------------------------------------URBAN PSYCHOANALYSIS INTERNATIONAL AGENCY
------------------------------------------------------------------------------------

UPIA
Den urbane psykoanalyse havde tre stadier: Operation Divan, hvor borgere blev stillet en
række spørgsmål om deres by, Investigation, hvor eksperter blev interviewet om byen og
Presentation, hvor analysen og kuren skulle præsenteres for publikum.
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UPIA > URBAN PSYKOANALYSE
Helsingør + Kokkedal + Fredensborg
+ Helsingborg
OPERATION DIVAN:
2.-7. august 2010
INVESTIGATION:
29. august - 4. september 2010
PRESENTATION:
18. november 2010
Dunkers Kulturhus / Helsingborg
19. november 2010
Kulturværftet / Helsingør
UPIA: Laurent Petit, Fabienne Quenneur, Charles Alttorffer, Vincent Lorin
OPERATION DIVAN: Julie Thalund, Marie Madelung, Maja Raaschou,
Lana Hamad, Sigurd Hoffmann Buhl m.ﬂ.
INVESTIGATION: Martin Hadmyr, Palle Nyberg, Ingrid Hansson, Hans
Nelson, Robert Lilhonga, Evar Orrling, Søren Sommelius, Martin Vid,
Dinah Åbinger, Widar Narvelo, Annika Boman Anderberg, Ola Thufvesson,
Merete Carstens, Lise Kongsgaard, Lars Bjørn Madsen, Jørgen Sprogøe
Petersen, Stella Hansen, Bo Grønlund, Mikkel Tang Hedegaard, Laura
Ibsen, Niels Andersen, Pernille Bruun, Niels Andersen m.ﬂ.

”Det morsomme var, at folk virkelig havde en
masse at fortælle om deres byer. Helsingborg
var en ret eksklusiv oplevelse, en by med
masser af planer og forankring. I Fredensborg var flere bange for terrorisme og bekymrede sig samtidig om juleudsmykningen, mens
Kokkedal klart var en by under pres, men også
et sted hvor mange holdt af at bo. Helsingør
var mere tricky, en hård by, med stor afstand
mellem det nye og det gamle”. Marie Love
Love, deltager i Operation Divan.
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En crazy koncert for 10 biler

CAR PARK
REMIX

Bilerne er scenograﬁen. Halvkredsen mellem bilerne er scenen. Lyd og musiksiden kommer fra bilernes vulominøse
anlæg. De mange lydanlæg udgør tilsammen ”et orkester”. Musikken er et intenst lydspor fra svedig klub-stemning
og svinkeærinder til mere kølig klassisk/dansk musik og vild jazz. Musik man ikke umiddelbart ville høre strømme ud
af en typisk dunkende BMW. Musik, som overrasker og føjer nye dimensioner og nuancer til personerne bag rattet.
Car Park Remix var præmieret af Statens Kunstfond, Open Call – Kunst i det offentlige rum. I samarbejde med HMF Brændende Kærlighed producerede
Hjemstavn.com forestillingen som et pilotprojekt.
10 biler er parkeret i en rundkreds. En dirigent kommer
ind og dirigerer en koncert for bilhorn.
Forestillingen blev opført som et intro til Status H og
som en selvstændig forestillingen i Holmegårdscentret
i Kokkedal.

HMF Brændende Kærlighed > CAR PARK REMIX
4.-6. august 2010
Helsingør / Blomstertorvet
7. August 2010
Kokkedal / Holmegårdscentret
DIRIGENT: Johnny Melville.
ØVRIGE MEDVIRKENDE: Gadeteatret hmf
BRÆNDENDE KÆRLIGHED: Line Svendsen,Kristian
Dinesen,Jens Kløft, Henriette Drejer,
Jeppe Torp, Annegrete Kraul og Kim Skov.
INSTRUKTION: Rolf Heim.
MUSIK: Per Nielsen og Fredrik Hjulmand.
SCENOGRAFI: Henriette Drejer Lubanski.
TEKNIK OG PRODUKTION: Jeppe Torp.
AUTO LYD: Kim Skov.
Car Park Remix er produceret i samarbejde med
Helsingør Teater, Hjemstavn.com.
Car Park Remix er udviklet af Jens Kløft og Annegrete Kraul og
præmieret i Statens Kunstfonds idekonkurrence Open Call, kunst i
det offentlige rum.(www.kunst.dk)
Car Park Remix har endvidere modtaget støtte fra Scenekunstudvalget under Kunststyrelsen.
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----------------------------------------HOTEL PRO FORMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ELLEN

Men er der forskel på et hus og et hjem?
Er der forskel på et hjem og en bolig? En bolig er en lugt.
Her lugter af jasminer, her lugter af grønlangkål.
Her lugter af øl, her lugter af søvn. Her lugter af vasketøj.
Her lugter af inﬂuenza. Her lugter af pengemangel.
Her lugter af regnestykker og katekismus. Her lugter af
egernblod. Her lugter af børneopdragelse og fjernsyn.
Nu skal vi se fjernsyn. Nu skal vi sove.
En bolig er et sted i et stykke tid.
Så bliver det til et andet sted.
Vi kommer ikke ud af stedet. Vi er stedet.
Jeg ældes. Du ældes. Vi ældes.

Ellen var Hotel Pro
Formas bidrag til
Hjemstavn.com.
Kunstnerisk leder
Kirsten Dehlholm
gennemførte med sit
team en omfattende
research i Helsingør,
hvor de indsamlede
stof til fortællingen.
Bl.a. medvirkede leder
af Kulturværftet Mikael Fock, direktør Anders Hjort,
teaterleder Jens Frimann Hansen og en række deltagere
fra Helsingborg i researchfasen.
Under forestillingen havde Hotel Pro Forma så
indarbejdet fortællingerne om Helsingør samt en række
eksperter.

HOTEL PROFORMA
ELLEN
MEDVIRKENDE: Ellen Hillingsø, Ellen Friis,
Özlem Saglanmak
KONCEPT OG INSTRUKTION: Kirsten Dehlholm
MANUSKRIPT: Morten Søndergaard
ANDRE TEKSTER: Lokale medvirkende
SCENOGRAFI, LYSDESIGN OG SCENEMESTER:
Adalsteinn Stefansson
TONEMESTER: Pelle Skovmand
RESEARCH, INSTRUKTØRASSISTENT: Maja Nydal Eriksen
RESEARCH, INSTRUKTØRASSISTENT: Sara Emilie
Anker-Møller
KOSTUMEDESIGN: Siri Vilbøl
MAKEUP: Lullu Rihana/ MAC Cosmetics
DOKUMENTATION: Sara Emilie Anker-Møller
PRODUKTIONSASSISTENT, PROGRAM: Nicole Vitner
PRODUKTIONSLEDER: Jesper Sønderstrup
PRODUKTION: Hotel Pro Forma
PR: Have Kommunikation
FOTO: Ditte Capion, Per Pedersen Maja Nydal Eriksen,
Adalsteinn Stefansson
PROJEKTKOORDINATOR: Anders Hanghøj
MANAGER: Bradley Allen
ELLEN co-produceres af Performers House, Baggårdteatret, Helsingør Teater/Kulturværftet, Entré Scenen og
Hotel Pro Forma
ELLEN støttes af Toyota-Fonden, Sonning-Fonden og
Beckett-Fonden
Hotel Pro Forma støttes af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg
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UNDERVISNING
I samarbejde med Pædagogisk Udviklingscenter, børnekulturkonsulenten i Helsingør
Kommune og biblioteker og skoler i Helsingør og Fredensborg Kommune har der i
forbindelse med Hjemstavn.com været gennemført en række undervisningsprojekter rettet
mod især ældre elever.
Fokus har især været på hjemstavnsfortællinger fortalt med nye medier som video og
mobiltelefon. Ialt to workshops blev gennemført i Toldkammeret i efteråret 2010.
Videojournalisten Gregers Thyco og fortællerne Andre Andersen og Hans Laurens
underviste børn fra Helsingør.
Nævnes skal også fortælleprojektet www.gienhistorie.dk, hvor hjemstavnstemaet spillede
en stor rolle.
Workshops blev gennemført i samarbejde med Medier i undervisningen.

TASHWEESH

”Helsingør er en by med masser af fortid og en overvældende
fremtid, men ingen nutid.” - Boikutt
Tre palæstinensiske kunstnere fra Ramallah gæstede i
slutningen af august 2010 Helsingør og Helsingborg. De
tre kunstnere var inviteret til sundsbyerne for at udføre en
kunstnerisk research.
Både Helsingør og Helsingborg gennemgår i disse år nogle
store forandringer, som de tre palæstinænsiske kunstnere
vil researche og måske også kommentere i et værk.
Besøget brage kunstnerne til Helsingborgs Stadsteater,
Dunkers Kulturhus, Den Internationale Højskole, Helsingør
Teater og en række museer i de to byer.

TASHWEESH
Helsingør / Helsingborg
15. august - 2. september 2010
MEDVIRKENDE: Ruanne Abou Rahme, Basel Abbas ,
Boikutt på Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør
Et samarbejde mellem Den Internationale Højskole,
Stadsteatern i Helsingborg, Dunkers Kulturhus og
Helsingør Teater.
Projektet har modtaget støtte fra HH-samarbejdet og
er formidlet via festivalen My World Images.

Projektet var arrangeret af Helsingør Teater/Hjemstavn.
com og gennemført i samarbejde med Stadsteatern i
Helsingborg, Dunkers Kulturhus, Den Internationale Højskole, Projektet var formidlet via kulturfestivalen My World
Images.
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DIN HISTORIE
I samarbejde med de lokale medier Frederiksborg Amts Avis og Helsingør Dagblad
har Hjemstavn.com præsenteret en række individuelle fortællinger om hjemstavnsbegrebet i en globaliseret verden. I Frederiksborg Amts Avis har der været bragt en
artikelserie med hjemstavnsfortællinger og en kronikkonkourrence. Helsingør Dagblad
har i 2010 i mere end 15 interviews præsenteret en lang række personers bud på en
hjemstavnsfortælling. Flere af indlæggene er desuden bragt på www.hjemstavn.com/
dinhistorie/ både i tekst og video.
Følgende har bidraget med hjemstavnsfortællinger: Hasret Yilmaz, Tawfik Jefal Tawfik,
Hans Edvard Nørgård-Nielsen, Preben Harris, Nikolaj Munk, Else Marie Bukdahl,
Mikael Wiehe, Lars Holst, Per Jonsen, Jens Frimann Hansen, Jørgen Selmer, Kenno
Petersen, Anne Majken Snerup Rud, Niels Stokholm, America Vera Zavala, Benny
Liehme, Yvonne Rock, Thomas Thulstrup m.fl.

Halmstad Gadeteaterfestival, My World Images, Helsingør Kommunes Biblioteker, Kulturværftet, Nationalmuseet, Sharja,
LO-Skolen – Konventum, Kulturværftet, HelsingborgsHem, Eskilsminne IF, Skol- och Fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Utvecklingsnämnden
Scandlines, Honrbæk Håndværkerforening, Helsingør City, Espergærdecentret, Skipperhuset, Fredensborg Cityforening,
Tværkulturel Kvindeklub, Meborgercentret Vapnagaard, Nøjsomhed, Ellekildehave, Kronborg Cup, Rhone Alpes, Helsingør
Dagblad, Frederiksborg Amts Avis Toldkammeret, Vapnagård, Nøjsomhed, Ellekildehave, Helsingør og Fredensborg kommunes
biblioteker, Kronborg cup, Flynderupgård museet, Espergærdecentret, Kokkedal på vej, Danmarks Tekniske museum, Ragnarock,
Den blå safir, Raus Planterings skola, Ödåkra, Dalhem skola, Drottninghögskolan, Hyresgästföreningen, Café Annorlunda,
Jutan, Arriva, Kulturpunkten, Helsingborgs bibliotek, Gläntan kyrka, Multiteket, Petter’s Studieförbundet Ebn Rushd,
Gustav Adolfskyrkan, Svenska kyrkan, The Tivoli, Helsingborgs Cityförening, Marknadsföreningen i Helsingborg, UNICEF,
FN-föreningen i Helsingborg, Vuxenskolan, Sensus, ABF, torghandlarna på Gustav Adolfs torg, The Gambian Society,
Kalifornia
HJEMSTAVN.COM
Helsingør Teater
Havnepladsen 1
DK 3000 Helsingør
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