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Introduktion 
Lørdag d. 13. november indtog 24 unge talere fra forskellige højskoler og ungdomsorganisationer en 

fyldt Opera i København og holdt taler om lige det, de havde på hjerte. Kombineret med kunstneriske 

indslag, fællessang og musik blev der skabt en mindeværdig aften for både medvirkende og publikum. 

Denne evaluering indeholder en beskrivelse af arrangementet, en række refleksioner over, hvad der 

fungerede godt, og hvad der kunne være gjort anderledes. Da vi allerede har aftalt en ny dato med Det 

Kongelige Teater for endnu et Røst-arrangement i Operaen (31. marts 2023), vil denne rapport også 

blive brugt som en anledning til at kigge konkret fremad mod det næste arrangement. 

Rapporten er skrevet fra et internt arrangør-perspektiv, men vi har været åbne for kritiske indspark 

og kommentarer og lægger ikke skjul på, hvad der fungerede mindre godt, og hvad vi gerne vil 

forbedre. 

Rapporten består først af en beskrivelse og gennemgang af arrangementet. Dernæst en redegørelse for 

vores fremgangsmåde. Derefter følger et analyseafsnit, som er inddelt i fem kategorier; 1) selve 

konceptet, 2) talerne, 3) andet indhold, 4) det lavpraktiske og 5) kommunikation. Afslutningsvis følger 

en opsamling, der især peger frem mod det kommende arrangement i 2023. 

 

 

 

  



Side 3 
 

Beskrivelse af arrangementet 
For næsten to år siden blev Røst kontaktet af Det Kongelige Teater, som ønskede at samarbejde om et 

arrangement i Operaen med unge talere. Det blev til det udsolgte arrangement ”Røst i Operaen” d. 13. 

november 2021. Oplægget fra Det Kongelige Teater var dels en ambition om at få en masse unge ind i 

Operaen og dels et ønske om at give plads på en af teatrets scener til unge stemmer. Vores ønske fra 

Røst var at skabe en aften i højskoleånd med unges stemmer i fokus inspireret af vores tidligere 

arrangementer og festivaler. 

 

Resultatet blev en helaftensforestilling, der præsenterede unge talere, fællessang, kunstneriske 

indslag, samtaler og musik. Her følger en oversigt over aftenens program: 

 

1. akt 

• Velkomst v/ værterne Emma Holten og Moussa Mchangama 

• Velkomsttale v/ Kasper Holten, teaterchef Det Kongelige Teater 

• Stemmeopvarmning v/ Martin Fehr Therkildsen, Røst 

• Fællessang - “Hvad tænker Ingrid på” 

• 4 talere fra Vallekilde Højskole - Bjarke Ardal, Thea Modigh, Frida Damgaard og Camilla 

Bramming 

• Ballet – Grand pas de Deux fra Nøddeknækkeren 

• 3 talere fra ungdomsorganisationer - Anna Bjerre fra Den Grønne Studenterbevægelse, 

Jawaher Mohammad fra DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom og Nicolaj Laue Juhl fra 

LGBT+ Ungdom 
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• 2 talere fra Krogerup Højskole - Frederik Edstrand og Clara Roslev 

• Samtale mellem Margrethe Vestager og Moussa Mchangama om at bruge sin stemme 

• Fællessang - Solhverv 

• Samtale om sangen “Solhverv” med Margrethe Vestager og Jacob Tybjerg 

• 3 talere fra Silkeborg Højskole - Olav Eghøj Nielsen, Mira Emilie Hedelund og Mads Greisik 

Rulle 

• PAUSE 

2. akt 

• Operasang med klaverakkompagnement v/ Steffen Bjerre Jespersen og Sofia Wilkman 

• 4 talere fra Egmont Højskolen - Rickie Kjellerup Andersen, Gustav Vinge Ringsted, Kamille 

Robertsen og Emilie Valentin Salomon 

• Ida Wenøe: “Udrundne er de gamle dage” (fællessang) og “Til jeg har dig” (solo) 

• 4 talere fra Uldum Højskole - Frederik Tejner Witte, Bolette Nissen, Andreas Rasmussen og 

Alberte Nikoline Jensen 

• Fællessang – “Fortabt er jeg stadig” (vi mødtes i sne) 

• 4 talere fra Mino Ung - Ronas Korkmaz, Salma Ahmed-Kamal, Nada Imad og Manpreet Singh 

• Røst-talen v/ Sicilia Gadborg Høegh (med brudstykker fra alle talerne) 

• Fællessang - “Du kom med alt det der var dig” 

• PAUSE 

3. akt 

• Koncert v/ Ganger 

Der var udsolgt til forestillingen, hvilket betyder at der har været cirka 1700 mennesker til stede. Dog 

var der nogle afbud på dagen, samt inviterede gæster som ikke var dukket op. 

Egmont Højskolen deltog med hele højskolen, hvilket betød at der var en del personer i kørestol, flere 

end de 18 dedikerede kørestolspladser, Store Scene i Operaen har til rådighed. Derfor indrettede vi 

pladser til kørestolsbrugere samt assistenter i hver side af scenen. 

Programmet skred en smule, da de fleste taler (og klapsalver) var en anelse længere end den tid, vi 

havde afsat i tidsplanen. Desuden var der et teknisk problem, der gjorde at Gangers koncert var 

forsinket med 20 minutter. 
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Fremgangsmåde for evalueringen 
Som nævnt i indledningen er denne evaluering skrevet internt. Konkret er den primært udarbejdet af 

projektleder Martin Fehr Therkildsen fra Ungdomsbureauet, der er medskaber og -afvikler af 

arrangementet. Det har den fordel, at der er mange interne indsigter og forståelser, som kan komme til 

udtryk og gøre sig gældende. Det har samtidig den ulempe, at evalueringen ikke er nøgtern, men 

skrevet fra et engageret ståsted. Når det er sagt, har jeg (Martin, red.) været bevidst om denne bias og 

tilstræbt en både ærlig og kritisk tilgang til arbejdet. 

Materiale og indsigter til evalueringen består af: 

• To møder: et internt møde i Røst (mellem projektets partnere, Vallekilde Højskole og 

Ungdomsbureauet) samt et møde mellem Røst og Det Kongelige Teater. 

• Tre spørgeskemaer. Et som blev sendt ud til alle talerne (hvor otte har svaret), et som blev 

sendt ud til de højskolelærere, som havde elever på scenen (hvor syv har svaret) samt et til den 

publikumsgruppe, som vi havde e-mailadresser på (hvor 12 har svaret). Spørgeskemaerne har 

været meget åbne og har primært bestået af muligheder for fritekst-formuleringer. 

• Offentlige opslag på sociale medier. 

• E-mails modtaget fra deltagere. 

• Reportage fra Højskolebladet skrevet af en gruppe elever fra Vallekilde Højskole.1 

• Løbende samtaler og tilbagemeldinger fra deltagende kollegaer fra Ungdomsbureauet og 

Vallekilde Højskole. 

 

1 https://hojskolebladet.dk/nyhedsarkiv/2021/dec/roest-giver-taletid-til-modige-unge 
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Analyse 
I dette afsnit undersøges forskellige dele af arrangementet. Ved hver del fremhæves de elementer, som 

fungerede godt samt de elementer, som fungerede mindre godt og dermed med fordel kan ændres til 

et fremtidigt arrangement. De forskellige kategorier er som nævnt: Selve konceptet, talerne, andet 

indhold, det lavpraktiske og kommunikation 

Selve konceptet: 
Her følger kommentarer og refleksioner over selve konceptet Røst i Operaen både fra talernes, 

publikums og arrangørernes side. Som nævnt er det besluttet, at vi gentager arrangementet i 2023, så 

der er enighed om, at det fungerer og er noget, vi vil gøre igen. Dog har vi været nysgerrige på, hvad 

der oplevedes som særligt vellykket, og hvor vi med fordel kan lave justeringer. Først en række udsagn 

fra spørgeskemaundersøgelsen: 

Det var en helt ubeskrivelig og surrealistisk oplevelse. Jeg følte mig meget beæret over 

at skulle holde tale i Operaen. Alle var superdygtige og det var sådan en smuk aften 

både med balletten og operaen. (Taler) 

FED! Blandingen af kunstens ypperlighed (ballet, K. Holtens tale, rummet og 

rammerne) og unges rå og ærlige nærvær, var helt unik. (Publikum) 

Røst i Operaen var en fantastisk oplevelse. Inddragende vidnesbyrd, der understøtter 

en vigtig mission. Talernes begrænsede længde gjorde, at det aldrig føltes kedeligt. Det 

fungerede rigtig godt med korte indslag fra Det Kgl. Teater. (Publikum) 

Dejlig aften :-) Skønt at blande de gode taler med ballet og sang. (Publikum) 

Vidunderligt, stort, rørende. Blev klog på andres taler. (Taler) 

Fantastisk, imponerende, velkomponeret og vigtig oplevelse. (Højskolelærer) 

Jeres arrangement var – i ordets bedste forstand – diverst på alle måder: Så mange 

kunstarter var blandet, og man fik øjnene op for nye kunstarter og udtryksformer – jeg 

har f.eks. aldrig set ballet live før. Udvalget af talere og emner var utroligt diverst. Og 

så var der en diversitet i, at der både blev sunget/talt/danset fra scenen, men at man 

også som publikum fik lov at være med og bruge sin egen stemme under fællessangene. 

Det var enormt dejligt og inkluderende. (Publikum) 
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Det var et levende arrangement, hvor utrolig mange emner blev berørt på en forsigtig, 

ærlig og kærlig måde. Særligt de to første akter fungerede godt. Højskoleeleverne var 

meget imponerede, rørte og trætte efterfølgende. Det gav en fin og sjov 

fællesskabsfølelse at alle højskoler var repræsenterede på scenen. (Højskolelærer)  
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I de tilbagemeldinger vi har modtaget, bliver der brugt store ord til at beskrive oplevelsen. Der er bred 

enighed om, at selve konceptet holder, og flere fremhæver netop ideen og formen som særlig 

vellykket. I evalueringssnakken mellem Røst og Det Kongelige Teater har vi fremhævet kvaliteten i 

vores samarbejde og påpeget, hvordan vi har kunnet bidrage med hver vores styrker.  

Højskoleånd i Operaens rammer 

Noget vi arrangører var særligt tilfredse med, og 

som vi samtidig fik bekræftet af mange andre 

som værende vellykket, var det faktum, at vi 

formåede at skabe en højskoleinspireret og 

næsten intim fællesskabsfølelse så stort et sted 

som i Operaen.  

Da vi i sin tid begyndte at planlægge 

arrangementet og skulle forestille os, hvordan 

det ville fungere med unge uerfarne talere i 

netop de omgivelser, var vi nervøse for, om 

rummet simpelthen var for stort. Men 

bekymringen blev gjort til skamme. Vi oplevede, 

hvordan Røst-konceptet og Operaens rammer 

supplerede og styrkede hinanden på bedste vis. 

Røsts ambition om, at vi som samfund skal tage 

unges stemmer og ord alvorligt, blev helt fysisk 

understreget af, at de stod på en af landets 

største scener. Og samtidig gav mængden af 

unge mennesker blandt publikum, primært 

højskoleelever, en stemning til Operaen, som var 

ung, folkelig og inkluderende. Det var nærmest, 

som om Operaen blev omdannet til en 

foredragssal eller et forsamlingshus for unge for 

en aften. Denne offentlige Facebook-opdatering 

fra forstander på Egmont Højskolen, Søren 

Kristensen2, understreger begejstringen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Opslaget er gengivet med tilladelse fra Søren Kristensen. 
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I de efterfølgende snakke, vi har haft mellem Røst og Det Kongelige Teater, er det blevet tydeligt, hvor 

frugtbart samarbejdet har været for begge parter. Det er klart, at vi i Røst har følt det som en stor gave 

at blive inviteret ind på en af landets mest fornemme scener med den professionalisme som følger 

med så stort et maskineri. Produktionsledelsen, afviklingen og koordineringen var tjekket og gjorde, at 

vi i Røst følte os i trygge hænder.  

For at bruge retoriske fagtermer kan man sige, at Operaen som sted har en stor etos, og Røst som 

projekt blev løftet ved at foregå i Operaen. Som en underviser fra Egmont Højskolen skrev i 

evalueringen: ”Røst i Operaen føles også, helt personligt, som en kæmpe anerkendelse af de sidste 4 

års arbejde her på højskolen”. Og som tidligere direktør i Ungdomsbureauet, Olav Hesseldahl skrev på 

LinkedIn: ”Røst-arrangementet var kulminationen på flere års arbejde (…), og et smukt eksempel på at 

etablerede institutioner som Det Kongelige Teater tør tage unge alvorligt og tilbyde alt de har for at 

engagere unge.”3 

Samtidig har Det Kongelige Teater udtryk en tilfredshed over, at vi fra Røsts side kunne samle så 

mange unge mennesker til et arrangement i Operaen. At åbne Det Kongelige Teaters huse for unge står 

som en central del af Det Kongelige Teaters strategi og derfor levede samarbejdet op til 

forventningerne. 

Kritikken 

Selvom der som beskrevet primært var rosende kommentarer til arrangementet, var der naturligvis 

også en række kritikpunkter i evalueringerne. Nogle af dem kommer her: 

Det var et meget kompakt program. Måske talerne havde stået endnu tydeligere frem, 

hvis der havde været lidt mere tid til at dvæle ved talen Fx. endnu flere stykker musik 

mellem talerne. (Højskolelærer) 

Det måtte godt have været et kortere arrangement. Alsidigheden i indslagene var 

gode, men programmet var lidt for langt, og man kunne ikke undgå at blive træt til 

sidst. (Publikum) 

Det var et langt arrangement, måske kunne man putte et par numre med bandet ind i 

løbet af de første to akter og droppe koncerten til sidst. (Publikum) 

Flere syntes dog også at det blev for langt, og at man næsten ikke orkede koncerten til 

sidst - selvom den var god. (Højskolelærer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 https://www.linkedin.com/posts/olav-hesseldahl_ungdomsmagt-activity-6867382812325015552-0z2C  

https://www.linkedin.com/posts/olav-hesseldahl_ungdomsmagt-activity-6867382812325015552-0z2C
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Operaen var grandios og glamourøs at tale i for de få udvalgte. Jeg var dog også 

begejstret for festival-konceptet på KØS, hvor mange flere elever havde mulighed for 

at prøve at tale foran et stort og ukendt publikum på en måde hvor de følte sig taget 

meget alvorligt. Operaen fik mere karakter af elite talerskole end festival-måden der 

mere støttede, at vi alle kan ha' noget vigtigt på hjerte og derfor med rette kan ta' 

ordet. (Højskolelærer) 

 

Jeg synes at der er noget selvmodsigende i at Røst er blevet en event i Operaen. Hele 

formålet med Røst er at opfordre unge og klæde dem på til at gå ud og deltage i 

debatter i det offentlige rum. Operaen var en fest for de indviede, det var en intern 

fejring, alle var enige i de pointer som blev leveret fra talerstolen og talerne havde 

samme grundholdninger. Hvor flot hele arrangementet end var - og det mener jeg det 

var :) - endte jeg alligevel med en lidt dårlig smag i munden, en smag af selvfejring, af 

netop ikke at søge uden for højskolens eget ekkokammer og dermed at have tabt sit 

formål af syne. (Højskolelærer) 

 

Som det kan ses af de ovenstående citater, er det især længden på arrangementet som 

problematiseres. Desuden er der kommentarer om, at oplevelsen kunne føles elitær, indviet og intern.  

Et langt arrangement med tekniske problemer 
I planlægningen var vi bevidste om den indbyggede risiko, der var for, at arrangementet ville føles for 

langt. Men vi stolede samtidig så meget på konceptet, at vi godt ville lave et arrangement som strakte 

sig over næsten fem timer. Vi var bevidste om, at vi krævede en del af vores publikum og var også 

spændte på, om det ville føles for langt. 

Som kommentarerne fra spørgeskemaet viser, var det især den afsluttende koncert, som bliver 

problematiseret. Publikum var trætte, og koncerten var lang. Desuden blev den på uheldig vis påvirket 

af et teknisk problem, der gjorde, at det i forvejen forsinkede arrangement blev endnu længere. Efter 

interne snakke og læsning af kommentarerne er vi nået frem til, at vi ikke fremover skal afslutte med 

en hel koncert på 60 minutter. Vores Røst-format med åbenhjertige taler fra unge, kræver meget af 

publikum og efterlader dem emotionelt fyldte, og en lang koncert er ikke dét publikum har mest brug 

for på det tidspunkt. Et oplagt alternativ vil være at indlægge flere kortere musikalske indslag i løbet af 

showet, eller supplere med mere kunst fra Det Kongelige Teater (læs mere under punktet Andet 

indhold). 

En enkelt kommentar går på antallet af talere, men vi mener internt, at det er en styrke med det 

relativt høje antal talere. Netop for at imødekomme, at det ikke skal føles for elitært, er det vigtigt med 

mange forskellige talere, og der mener vi, at cirka 25 talere er et godt antal. 

Var Røst i Operaen for elitært? 
Vi har modtaget to kommentarer fra højskolelærere, som har været med til Røst, siden det startede 

som en talerfestival på KØS Museum for kunst i det offentlige rum i Køge. De påpeger begge, hvordan 

Operaen som ramme fik Røst til at fremstå mere elitært og som et projekt, der lukker sig om sig selv, i 

modsætning til festivalformatet med flere scener, hvoraf nogle af dem var placeret i det offentlige rum. 
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Kritikken er interessant og noget, vi har læst med nysgerrighed, og det er kommentarer, vi tager med i 

vores videre arbejde.  

I den sammenhæng er det værd at tænke over, hvad Røst i Operaen skulle være. Vi valgte netop ikke, 

at kalde det Røst Festival, idet vi snarere så dette som et nyt og særskilt format som lænede sig mere 

op ad en forestilling end en festival. Og det er samtidig ét arrangement blandt mange andre i Røst-

sammenhæng (vi har i år holdt tale-arrangementer i Fælledparken, til Roskilde Festival, på 

Regnbuepladsen i København og i Glyptoteket), og derfor er det ikke helt korrekt, når der står, at ”Røst 

er blevet et event i Operaen”. Men den kommentar er en god reminder om, at vi skal huske at 

kommunikere bedre om de mange forskellige events, vi laver i Røst-sammenhæng. For vi mener 

bestemt ikke selv, at vi er blevet elitære. 

Vi har samtidig overvejet, hvorvidt Røst i Operaen føltes elitært, fordi der var en professionalisme 

forbundet med hele arrangementet. Det var gennemført, talerne og indslagene var af høj kvalitet, og 

derfor vil det signalere noget eksklusivt og – måske elitært. Det er vi ærligt talt ikke så bange for, og 

det afholder os ikke fra at lave et lignende koncept igen. 

Der er en naturlig begrænsning i, hvor mange der kan holde taler en enkelt aften i Operaen, og derfor 

kan det ikke undgås, at talerne vil blive udvalgt. Vi er opmærksomme på kritikken, men hvis vi ønsker 

at holde fast i et arrangement med denne form, kan det ikke undgås, og det vil derfor være en præmis 

ved dette koncept. Dog, som det også er blevet bemærket i en kommentar i spørgeskemaet, er det 

vigtigt med transparens i udvælgelsen af talerne. Hvorfor er det netop de talere, som får lov at tage 

ordet?  

Denne problemstilling er interessant og lidt svær at løse. Vi vælger at lade det være op til højskolerne 

selv at finde ud af, hvem de sender på scenen, men fremadrettet kan vi med fordel gå i tættere dialog 

og komme med gode bud på, hvordan man når frem til, hvem der skal holde taler i Operaen.  

Et krævende arrangement 
I arbejdet med Røst i Operaen har vi været for optimistiske i forhold til, hvor mange resurser det har 

krævet at planlægge og gennemføre. Selvom Det Kongelige Teater har stillet med lokation, teknik og 

personale, har vi fra Røsts side stadig skulle lægge et stort arbejde i at koordinere, programlægge, 

kommunikere, udføre og følge op. Det lykkedes, fordi vi ville projektet så meget, at der er lagt mange 

ekstra timer, men når vi skal gøre det igen, skal vi være mere realistiske i forhold til, hvor meget tid 

det rent faktisk tager at skabe så stort et arrangement, særligt med blik på de ekstra tiltag, vi har 

ambitioner om ved næste arrangement.  
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Talerne 
 

I dette afsnit undersøges aftenens primære omdrejningspunkt, nemlig talerne. Her med en række 

forskellige kommentarerer fra spørgeskemaerne: 

Det var en fantastisk aften. De unges taler var et spændende indblik i personlige 

historier, med meget forskellige indfaldsvinkler og temaer. De var levende og 

spændende hele vejen. (Publikum) 

En fantastisk mulighed! Det var superfedt at prøve grænser af på en scene man aldrig 

troede man skulle komme i nærheden af. (Taler) 

Uforglemmelig, overvældende oplevelse af at kunne dele det man har på hjertet og 

desuden blive lyttet til! Tak fordi vi fik muligheden for at dele, hvad vi havde på hjertet. 

(Taler) 

Der var så meget goodwill, god stemning, mod, tårer og grin. De unge talere var 

vidunderlige, og Operaen var storslået. (Publikum) 

Der var et skarpt program, og det var dejligt at opleve. Helt utrolig smukke taler 

kombineret med ballet, opera osv. Det var lige tilpas. (Publikum) 

Der kunne godt have været lidt mere kvalitetssikring af talerne. (Publikum) 

Nogle taler var stærke - andre var lidt mere ’mellow’. Jeg vil gerne høre de stærke taler 

hvis der skal være så mange skal de være med kant. Dem var der også en del af.4 

(Publikum) 

Overordnet set mener vi, at talerne leverede på et højt niveau. De var velforberedte, holdt deres taler 

med nærvær og fremstod både stærke, skrøbelige og ærlige på den store scene. Den generelle 

tilbagemelding har været, at publikum var imponerede over talernes niveau og talerne selv har fortalt 

os og deres lærere, at de var stolte, begejstrede og taknemmelige. Der var blot en enkelt taler som røg 

ud af fatning, og hun kom hurtigt tilbage på sporet igen godt hjulpet på vej af publikums klapsalver. 

Som det kan ses i et par af kommentarerne, har der også været lidt kritik af talernes kvalitet. Det er 

også noget, vi har vendt internt i Røst. Men selvom der selvfølgelig var nogle talere, som kunne have 

stået lidt skarpere, mener vi ikke, det er et problem for den overordnede oplevelse. Næsten tværtimod. 

Vi mener, det er en styrke, at mange forskellige unge stemmer kommer til udtryk. Røst er netop ikke 

en konkurrence om at være bedst eller en showcase for enestående talekunst. Det er et blik ind i 

tankerne hos den danske ungdom og et ønske om at give flere unge modet til at tage ordet. Det mener 

vi bedst, vi gør ved at give plads til mange forskellige udtryk, også dem som ikke nødvendigvis på 

papiret er de dygtigste talere. 

Samtidig har vi internt snakket om, at vi gerne fra Røsts side vil i lidt tættere kontakt med talerne for 

at lære dem bedre at kende og måske give dem et par gode råd. Vi har fuld tillid til lærerne ude på 

 

4 Denne kommentar er lidt upræcist formuleret. Da spørgeskemaerne var anonyme, har der ikke været mulighed 
for at følge op. I denne sammenhæng fortolkes den på denne måde: ”Hvis der skal være så mange taler med, er 
det vigtigt at de har kant. Der var heldigvis en del taler med kant, men der var desværre også en række mindre 
interessante taler” 
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højskolerne, men vi ved samtidig, at nogle af underviserne gerne vil benytte sig af den retoriske 

ekspertise, vi har i Røst.  

En løsning er, at vi genoptager de tidligere underviserseminarer, vi har haft i Røst-sammenhæng, så 

lærerne kan sparre med os og hinanden om retoriske virkemidler. En anden løsning er, at vi fra Røst 

kommer ud til højskolerne og møder eleverne. En tredje løsning er, at vi samler aftenens talere 

tidligere i processen, så vi kan opbygge et fællesskab omkring det at skulle holde tale i Operaen. Det 

kunne være tidligere på dagen eller måske endda dagen før. I hvert fald vil vi gerne give talerne 

mulighed for at stå på scenen og mærke rummet lidt tidligere. 

Vi ser en klar styrke i, at der fra scenen var både højskoleelever og unge fra forskellige organisationer. 

Højskoleeleverne bidrager især med et mere umiddelbart, personligt og eksistentielt udtryk – og har 

som oftest ikke holdt særlig mange taler før. Hvorimod de unge vi inviterede ind fra organisationer 

som Den Grønne Studenterbevægelse og LGBT+ Ungdom har et mere aktivistisk, politisk udtryk og har 

taget ordet ved flere lejligheder. Det giver en god variation og kan give forskellig inspiration til det 

deltagende publikum. Den sammenblanding vil vi gentage ved næste arrangement. 

Det kan tilføjes, at mange af talerne efterfølgende er blevet optaget i talesamlingen 

www.dansketaler.dk, hvor de kan fungere som inspiration for andre.5 

 

  

 

5 Søg på operaen på www.dansketaler.dk for at finde talerne frem 

http://www.dansketaler.dk/
http://www.dansketaler.dk/
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Andet indhold 
 

Talerne var omdrejningspunktet for aftenen, men de var sat sammen med andre former for indslag og 

udtryk. I dette afsnit præsenteres en række overvejelser i punktform: 

• Det fungerede godt med fællessang. Både fordi det var i højskoleånd, og fordi der var en oplagt 

sammenhæng mellem det at bruge sin stemme til at tale og til at synge. Det var vellykket at 

bruge nye sange fra højskolesangbogen, men det var samtidig stærkt og forløsende at slutte på 

en sang alle kendte. 

• Værterne levede op til forventningerne. De løste opgaven professionelt, og flere af talerne 

fremhævede en tryghed ved deres nærvær og en stolthed over at dele scene med to markante 

stemmer fra den offentlige debat, som i aftenens anledning gav ordet til mere ukendte unge. 

• Det var vellykket med de forskellige kunstneriske indslag fra Det Kongelige Teater. Mange 

påpegede efterfølgende, at det var første, men ikke sidste, gang, at de så ballet og opera. På den 

måde har vi i høj grad levet op til Det Kongelige Teaters ønske om at præsentere unge for deres 

kunstarter. Flere har fremhævet, at der gerne måtte være mere ballet og opera. 

• Ida Wenøe fungerede godt i sin enkelhed. Flere har fremhævet, at der godt kunne have været 

flere af den type enkle musikalske indslag undervejs. Eventuelt med andre som også har 

bidraget til den nye højskolesangbog.  

• Det var en kvalitet, at en personlighed som Margrethe Vestager deltog i arrangementet. Udover 

at hun var en blændende formidler, var det med til at løfte programmet og give talerne en stor 

oplevelse af at dele scene med så stort et navn. Men det var samtidig fint, at der ikke var mange 

flere. På den måde fastholdt vi ideen om talerne som hovednavnet. 

• Den afsluttende Røst-tale fungerede godt. Det var sublimt at have en etableret skuespiller til at 

fremføre de ord vi netop alle havde hørt på scenen. Netop dér opstod en særlig synergi mellem 

Røst og Det Kongelige Teater. 

• Der var blandede følelser om Ganger-koncerten. Det har uden tvivl været et trækplaster, og vi 

har hørt om flere, der primært kom til Operaen for at se dem, men var overvældede over den 

oplevelse, de fik med taler og kunst. Dog var det sent og svært for publikum helt at finde 

energien (det blev ikke bedre af det uheldige tekniske problem som udsatte koncerten med 

næsten 20 minutter). 

• Ude i foyeren hjalp en gruppe studerende på kaospilotuddannelsen med at skabe interaktion 

med publikum. Det resulterede i både en masse skriftlige hilsner til talerne og et 

overdimensioneret papir med ideer til taler, man selv kunne holde. En god idé og noget, vi 

gerne vil gentage, men som desværre ikke i denne omgang blev udnyttet til fulde grundet 

nedenstående. 

• Vi havde planlagt en slags efterfest i foyeren med hyggesnak i baren og DJ. Det kom dog aldrig 

rigtig til at fungere. Det skyldes bl.a., at programmet var skredet, så mange højskoleelever 

skulle hurtigt hjem med bussen. Foyeren er desuden et lidt svært rum at skabe hygge og 

stemning i. Vi ser dog et stort potentiale i at skabe noget liv efter arrangementet, hvor talernes 

indhold kan vendes og folk kan mødes på tværs af højskoler. Vi vil derfor undersøge, hvordan 

vi kan gøre det bedre i 2023. 
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Det lavpraktiske 
En del af evalueringen går på det lavpraktiske i selve afviklingen af arrangementet, som har fået ekstra 

relevans, da vi skal fortsætte samarbejdet med Det Kongelige Teater. Her først med nogle udsagn fra 

spørgeskemaerne: 

Det var dejligt at ankomme til operaen i god tid og langsomt se mørke falde på. Det 

var dejligt at have tid til at se sig omkring og tage billeder i og af den flotte bygning. 

Nyde en kop kaffe og bare være. (Højskolelærer) 

Aftenen var meget veltilrettelagt og afvekslende med optræden, fællessang, taler og 

koncert (Publikum) 

Jeg synes det var ærgerligt at vi ikke fik lavet en fælles afslutning. Fordi det er en ret 

vild ting at opleve sammen, så ja det synes jeg godt man kunne have prioriteret. 

(Taler) 

Der var dog det lille men, at Operaen havde svært ved at rumme vores mange 

kørestolsbrugere. Det var ikke optimalt, at der skulle sidde nogen på scenen og 

afslutningen, hvor Ganger desværre havde valgt en ret ekskluderende scenografi (også 

visuelt for tilhørerne i salen) og lyden heller ikke fungerede for gæsterne på scenen var 

en ærgerlig afslutning. (Højskolelærer) 

Rent praktisk ville det være rart hvis deadlines blev meldt ud tidligere, så man bedre 

kan arrangere undervisningen derefter. (Højskolelærer) 

Der må gerne være bedre backstage-faciliteter og mere ryste-sammen blandt aftenens 

talere (Højskolelærer) 

Det vil være godt med mad i god tid (Taler) 

Som beskrevet, havde vi overordnet en oplevelse af, at det meste klappede og fungerede, som det 

skulle. Der var et vellykket samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Røst. Der er selvfølgelig nogle 

knapper vi vil dreje på for at få det hele til at glide endnu bedre fremadrettet. Det er noteret i et internt 

dokument og vil fylde for meget at udfolde her. 

Blandt andet inspireret af den første kommentar ovenfor fra en højskolelærer om glæden ved at 

ankomme i god tid, har vi overvejet, om vi i højere grad kan indtage Operaens foyer med 

højskoleelever og -lærere som optakt til arrangementet. Egmont Højskolen ankom i særdeles god tid 

og endte med at have noget der mindede om en forfest i foyeren. Måske det kan inspirere os til at 

facilitere det i højere grad og invitere flere højskoler til at komme tidligere – jf. oplevelsen af at skabe 

et midlertidigt forsamlingshus for unge. 

En af de mest markante kritikpunkter vi har modtaget, var oplevelsen for de kørestolsbrugere og 

assistenter fra Egmont Højskolen, der sad på scenen under arrangementet. Det var ikke optimalt, at de 

skulle høre og se talerne fra siden, og da koncert-lyden under Gangers koncert ikke blev sendt op på 

scenen, var det en skuffende oplevelse. Det skal understreges, at Det Kongelige Teater var meget 

imødekommende over for vores ønsker til de mange kørestolsbrugere. Der var et stort ønske om at få 

det til at fungere fra teatrets side.  

Men med erfaringen fra dette arrangement skal vi gøre alt, hvad vi kan for, at alle kørestolsbrugere får 

en plads i salen og ikke skal på scenen. Det vil sandsynligvis kræve en ny brand- og evakueringsplan 

for Operaens publikumspladser, men det vil vi prioritere højt. Det var en styrke ved vores 
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arrangement, at der var en mangfoldighed blandt publikum og talere, og det vil vi fortsat arbejde 

aktivt for at sikre. 

Et andet væsentligt element vil være at få opbygget et tættere bånd mellem aftenens talere. Som 

beskrevet tidligere kunne det være ved at samle talerne i Operaen tidligere på dagen, ved at give dem 

bedre backstage-faciliteter og ved at lave et mere dedikeret program for dem på dagen, hvor de bliver 

rystet sammen. Og desuden lave en god afrunding hvor der er mulighed for at juble i fællesskab. Som 

det nævnes ovenfor, var det en ”ret vild oplevelse”, som man gerne vil dele med andre som har oplevet 

det samme. 
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Kommunikation 
Det sidste afsnit tager ikke udgangspunkt i kommentarer fra spørgeskemaerne, men er en intern 

refleksion over vores kommunikation i forbindelse med arrangementet (og mangel på samme).  

For at sikre publikum i salen lavede vi tidligt aftaler med højskoler om, at de skulle sende hele deres 

elevflok. Det viste sig at være en glimrende strategi for at få mange (unge) publikummer i Operaen. 

Desuden sendte vi personlige invitationer ud til tætte samarbejdspartnere i Røst-projektet, hvilket 

også resulterede i mange tilmeldinger. Derudover lavede vi event og lidt kommunikation på Facebook 

og Instagram. 

Der gik ikke lang tid, før vi havde et udsolgt arrangement. Det var selvfølgelig en stor lettelse, men 

betød samtidig, at vi kom til at hvile lidt på laurbærrene i forhold til vores kommunikationsindsats. 

Normalt kommunikerer vi bl.a. for at tiltrække publikummer til vores arrangementer, så derfor var 

der ikke så oplagt en anledning til at kommunikere via bl.a. sociale medier.  

Men som en taler sagde: ”I har næsten ikke lagt noget op, jeg kan reposte”. Vi skal derfor sørge for at 

lægge en større indsats i vores kommunikation, også selvom der er udsolgt. Særligt de elever, som skal 

holde tale, må gerne blive delt og omtalt i højere grad. Det vil dog kræve, at vi får navnene fra 

højskolerne i endnu bedre tid.  

En sådan opprioritering af kommunikationsindsatsen vil dog kræve flere resurser til projektet, da det 

kræver kræfter at skabe en vellykket kommunikationsindsats. En øget kommunikationsindsats vil 

også kunne hjælpe os til at komme i medierne. Udover den fine artikel i Højskolebladet lykkedes det os 

ikke at få presseomtale – det er ærlig talt en skam til så stort et arrangement. 

Vi valgte at omlægge midler fra PR til at udarbejde en stemningsvideo i stedet, da vi mente, at det ville 

være mere brugbart efterfølgende. Videoen blev dog stærkt forsinket pga. corona hos 

produktionsselskabet. Den er dog netop blevet færdiggjort og kan ses her: Linker til Facebook  

Desuden valgte vi at få grafiker Maja Halling til at designe et grafisk udtryk for arrangementet, som gik 

igen på sociale medier, i programfolderen og på lærredet i salen. En beslutning vi er glade for, da vi 

mener, det gav et sammenhængende 

professionelt udtryk 

  

https://www.facebook.com/roesttalerskole/videos/1106185030224886
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Opsamling 
Overordnet set vurderer vi, at Røst i Operaen var særdeles vellykket. De tilbagemeldinger vi har fået 

bekræfter vores egen oplevelse af, at det var et nyskabende og mindeværdigt arrangement som 

lykkedes med at kombinere unges ord med sublim kunst i en smuk ramme. 

Vi mener, det lykkedes at bringe højskoleånden ind i Operaen gennem fællessang, og de mange 

højskolelevers taler. Desuden bidrog indspark fra ungdomsorganisationer til at give et endnu mere 

mangfoldigt udtryk 

Det er vores klare oplevelse, at samarbejdet mellem Røst og Det Kongelige Teater var særdeles 

gavnligt for begge parter. Operaen blev fyldt med en masse unge mennesker – og vi i Røst og talerne 

fik adgang til en af landets mest fornemme scener. 

Programmet føltes en anelse for langt, og det blev for meget med en timelang koncert som afslutning.  

Enkelte oplevede, at Røst nu fremstod mere elitært og eksklusivt. Vi anerkender kritikken, men gør 

samtidig opmærksom på, at Røst består af mange forskellige talerskoleforløb og arrangementer, og at 

Røst i Operaen blot er ét i rækken. Desuden mener vi, at vi netop udfordrede det eksklusive ved 

Operaen ved at invitere 24 unge mennesker op på scenen. 

Vi har erfaret, at så stort et arrangement kræver en stor indsats. Vi skal derfor være mere realistiske i 

vores vurdering af, hvor meget tid vi skal bruge på at udvikle og afvikle Røst i Operaen. 

Talerne var af høj kvalitet og med stor variation. Mangfoldigheden blandt talerne var en styrke. Vi 

ønsker at skabe et tættere bånd mellem Røst, højskolelærerne og de enkelte talere. Både før, under og 

efter. 

Det andet indhold, som ballet, opera, fællessang, samtale og koncerter fungerede godt, og mange 

fremhæver kombinationen af taler og andre kunstarter som unik og særligt vellykket. 

Vi vil gerne skabe mere liv i foyeren både før og efter arrangementet. Det er ret unikt, at så mange 

højskoleelever er samlet ét sted, og der ligger et spændende potentiale i at se, hvad det kan føre til. 

Det meste praktik fungerede fint. Dog var der udfordringer for kørestolsbrugerne. Vi havde i 

samarbejde med Det Kongelige Teater gjort meget for, at alle kørestolsbrugere kunne komme med i 

Operaen, men problemer som dårlig lyd og ringe udsyn påvirkede desværre oplevelsen negativt for en 

del. 

Vi vil gerne opprioritere vores kommunikationsindsats. Vi fik taget nogle fantastiske billeder til 

arrangementet, og vi er glade for den stemningsvideo, vi fik produceret. Men vores kommunikation i 

optakten til arrangementet haltede. Bl.a. fordi vi med et udsolgt arrangement ikke følte, vi behøvede at 

”lokke” folk til. Men set i bakspejlet skulle vi selvfølgelig have lavet mere omtale af arrangementet – 

også selvom der var udsolgt. Det vil dog kræve, at vi finder flere resurser som kan hjælpe med at løfte 

opgaven. 

Som afslutning på rapporten kommer her et opløftende citat fra en af aftenens talere: 

Tak for denne fantastiske mulighed og for at give os ordet - det betyder enormt meget. 

Det har bl.a. gjort at jeg f.eks. holdt min tale igen til en open mic på mit studie (hvilket 

jeg under ingen omstændigheder ville havde turde for et halvt år siden), så det var 

virkelig fedt at gøre! (Taler) 
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