
Højskolens navn: 

*  

Teaterhøjskolen Rødkilde 

Projektets navn: 

*  

En skærsommernatsdrøm - et nordisk udviklingsprojekt 

Projektansvarlig: 

*  

Franz Hoyos og Victor Marcussen 

Accept af, at 

prokjektansvarlig 

kan fremgå på 

foreningens 

hjemmeside  

JA 

Beskriv kort 

projektets 

overordnede 

formål:  

Gennem scenearbejde, at give elever og lærere en oplevelse af ligheder og 

forskelligheder i norsk og dansk højskoles kulturelle virkelighed og lave en 

dokumentarfilm om forløbet 

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Mennesker der arbejder med unge mennesker med forskellig kulturel baggrund 

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

projektet som 

deltagere?  

10 lærere og 80 elever 

Hvor mange 

personer har 

projektet i øvrigt 

berørt, og hvem 

drejer det sig 

om?  

Alle medarbejdere på TEaterhæjskolen Rødkilde samt Folkehøyskolen Solbakken 



Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet?  

Det var planen at opføre en egen version af Shakeperes "En skærsommernatsdrøm" med 70 medvirkende 

fra de to højskoler. I dette arbejde var målet give elever en oplevelse af ligheder og uligheder i Norsk og 

Dansk kultur, samt at udforske kropslighed på tværs af disse. 

 

 

Dagen før premieren 13/3 blev højskolen tvangslukket som konsekvens af Kovid 19. 

 

I projektet der er belyst med ufattelig mange filmklip har vi fået lavet en færdigredigeret optagelse af 

mødet mellem de 2 højskoler. En kortfilm af mødet i efteråret 2019 samt en lidt længere vedrørende 

opholdet i foråret 2020. 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Folkehøyskolen Solbakken, Norge 

Hvilket positivt 

udbytte har 

samarbejdet 

medført?  

Eleverne har fået et godt indblik i at være ung i henholdsvis Norge og Danmark, og at 

det at lave højskole med teater som omdrejningspunkt kan gøres på mange forskellige 

måder. 

 

Der er knyttet mange venskaber også på lærer og medarbejdersiden. 

Hvilke 

udfordringer har 

samarbejdet 

medført?  

Den største og egentlig eneste virkelige udfordring var at højskolen blev lukket ned og 

alle blev nød til at forlade højskolen p.gr.a. Kovid 19, dagen før premieren på 

Shakesperes "En skærsommernatsdrøm" 

Hvilke dele af 

projektet er 

lykkedes bedst? 

 

Det har været en rigtig god ting at de to højskoler har besøgt hinanden og at det ikke 

kun var lærere og elever, men også køkken, og kontor samt oldfrue og koordinator der 

var med og mødte elever og personale i Norge på deres hjemmebane. Det gjorde at alle 

personalegrupper fik en oplevelse af ligheder og forskelligheder og gode diskussioner 



Uddyb hvilke 

forhold der har 

haft betydning 

for, at disse 

elementer er 

lykkedes?  

Hvilke dele af 

projektet har 

medført flest 

udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor 

de har været en 

udfordring  

Jeg tror ikke dette punkt kræver nærmere uddybning. Det er altid trist at noget ikke kan 

gøres helt færdigt 

Er der elementer 

fra projektet, 

som vil blive 

forankret I jeres 

fremtidige 

højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb 

gerne  

Særligt i forhold til den rutine der kører om aftenen på højskolen Solbakken, i forhold 

til pædagogisk tilrettelagt samvær samt en "aften/natte runde" er noget i tænker med 

ind i fremtiden. 

Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

lignende 

projektet i 

fremtiden?  

I forhold til dokumentarfilmen burde vi have indtænkt nogle aftener hvor forskelle og 

ligeheder diskuteres. I filmen er der fokus på enkelte elevers opleverlser 

 
 


