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Om forestillingen

I er jo helt geniale. Jeres energi er så vild – næsten lige så vild som jeres
træthed. I går 100 % ind i alt det, som I gider, og lukker fuldstændig af for alt det,
der er lort. I lever så meget lige nu, at I glemmer, hvor jeres blyant er – og finder
den i jeres strømpe. I lever så meget lige nu, at I er ved at springe ud ad vinduet
bare lige for at prøve det. Og så er I der for hinanden. Lige meget hvornår. I
jeres venners øjne kan de alt, så fuck resten.

De unge superhelte
Teenagere er et helt særligt folk med usete superkræfter. Midt i nedture, opture,
voksenforventninger, fremtiden, kærlighed, hormoner, og tusinde følelser,
forsøger de at finde svar på, hvem de er, og hvad livet består af. Uden at miste
sig selv eller deres livsappetit. Det er en kraftpræstation i sig selv, og det skal
hyldes.

I’ DE FUCKING BEDSTE er en hyldest til teenagere og deres superkræfter. En
fejring af de år, hvor man næsten kan flyve. En festforestilling, hvor vi minder de
unge (og alle os andre) om, hvor mange fantastiske egenskaber teenagere
rummer.

En ungdomsforestilling for 13+
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Medvirkende
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Om Teater Apropos
Teater Apropos er et turnéteater med base i Aarhus med fokus på at undersøge
ungdomsidentitet i Danmark. Det gør vi ved at producere scenekunst til unge og
deres voksne, med noget på hjerte, af høj kvalitet, i øjenhøjde og med en
usnobbet tilgang.

I alle projekter laver vi et stort researcharbejde før vi sætter noget på scenen. Vi
dykker ned i det, der fylder i livet for de unge lige nu og her – både på et rent
praktisk og eksistentielt niveau. Vi vil tage de unge seriøst og skabe
forestillinger, der altid er relevant for vores unge publikum og deres voksne.

Vi tager fat på emner, der taler ind i de samfundstendenser, vi oplever, og som
vi formidler ud fra de unges synsvinkel. Vi allierer os både med fageksperter og
med de unge selv undervejs i processen med det for øje at sikre,
at vi er på rette spor og rammer ind i de
unges virkelighed. 

Om Teaterhuset Filuren
Teaterhuset Filuren er et børne- og ungdomsteater som hvert år producerer
spændende forestillinger for børn og unge i alderen 3-18 år.

Teaterhuset Filuren vil gerne bidrage aktivt til, at scenekunst kommer på
skoleskemaet.

Teaterhuset Filuren har også et fritidstilbud for børn og unge mellem 4 og 20 år,
der gerne vil gå til dans og teater - fx. på vores 2 årige talentudviklingslinje som
man kan gå på, sideløbende med sin ungdomsuddannelse.

Vi vil altså gerne skabe gode teateroplevelser for børn og unge både på teatret,
i skolen og i deres fritid. Du vil derfor møde os mange steder og vi bor i hjertet
af Musikhuset Aarhus ved siden af akvariet. 

https://musikhusetaarhus.dk/


I skal bruge: Plakaten til forestillingen og teksten "Om forestillingen". 

Læs i fællesskab teksten "Om forestillingen" og se på plakaten til
forestillingen. Tal om følgende spørgsmål.

- Hvad tror du det her er for en slags teaterforestilling? (Sjov,
alvorlig, fjollet, trist, osv.)
- Hvad tror du forestillingen handler om?
- Hvad kunne være det fedeste der kunne ske i forestillingen?
- Hvad kunne være det kedeligste der kunne ske i forestillingen?
- Hvad er dine fordomme om teater?
- Hvad skal man selv gøre når man ser en teaterforestilling?
- Hvad tror du det betyder for oplevelsen at teater er live modsat
fx. en film?

Når I har set forestillingen kan I sammen følge op på spørgsmålene
og se om fordommene blev be- eller afkræftet.

 

Før forestillingen
Fordomme om teater 

Formål: At forberede eleverne på den kunstneriske oplevelse og
afmystificere konceptet teater.



Under forestillingen 
Fokuspunkter

Formål: At fokusere teateroplevelsen, så I har et udgangspunkt for den
fælles samtale efterfølgende.

Vælg et eller flere fokuspunkter som du vil holde øje med når du ser
forestillingen.

- Hvad er jeg enig i?
- Hvad er jeg uenig i?
- Hvad bliver jeg overrasket over?
- Hvad griner jeg af?
- Hvad får mig til at tænke over noget?
- Hvad synes jeg er flot at se på?
- Hvordan skaber de stemninger på scenen?
- Hvem er de personer skuespillerne spiller?

Når I har set forestillingen kan I sammen følge op på spørgsmålene
og se om fordommene blev be- eller afkræftet.

 



Formål: At give eleverne mulighed for, ucensureret, at åbne for deres
tanker om forestillingen.

I skal bruge: Tekstprogram på computeren eller papir og blyant.

Tankeskrivning
I skal nu bruge 5 minutter på at reflektere over forestillingen. Skriv alt
ned, der dukker op i jeres tanker. Blyanten/cursoren må ikke gå i stå.
Skriv løs selvom dine sætninger bliver usammenhængende eller ikke
giver mening. 

Herefter laves en fælles opsamling i klassen. 

I kan her også samle op på øvelserne Fordomme og Fokuspunkter
hvis I lavede dem inden forestillingen. 

 

Efter forestillingen 
Skriveøvelse: At åbne for den kunstneriske oplevelse.



Efter forestillingen 

Formål: At give eleverne mulighed for, ucensureret, at åbne for deres
tanker om forestillingen.

Skriveøvelse: At åbne for den kunstneriske oplevelse.

I skal bruge: Tekstprogram på computeren eller papir og blyant.

Tankeskrivning
I skal nu bruge 5 minutter på at reflektere over forestillingen. Skriv alt
ned, der dukker op i jeres tanker. Blyanten/cursoren må ikke gå i stå.
Skriv løs selvom dine sætninger bliver usammenhængende eller ikke
giver mening. 

Herefter laves en fælles opsamling i klassen. 

I kan her også samle op på øvelserne Fordomme og Fokuspunkter  
hvis I lavede dem inden forestillingen. 

 



I skal bruge: Noget at skrive på og med / computer.

Du skal skrive en hyldesttekst - også kaldet en ode - til teenageren.
Altså til dig selv eller dine venner.
Hvad skal din ode handle om? Vil du fremhæve de postive eller
negative ting ved at være teenager? Eller måske begge dele?

Læs de to uddrag fra manuskriptet på næste side og lad dig inspirere
af forestillingen.

 
 

Efter forestillingen 1 

Formål: At reflektere over forestillingen og sætte den i et nyt
perspektiv.

Skriveøvelse: En hyldest til teenageren



A: Altså det er ikke for noget, men jeg vil bare lige sige,
det gør ikke mig specielt glad. Jeg hader teenagere. Det
gør jeg virkelig. I larmer I fylder og I er ikke færdige, I
er sådan nogle små bomber der går rundt og hele tiden kan
eksplodere. ”Bang fuck dig!” ”Bang jeg elsker alting!”
”Bang red klimaet!” Jeg kan virkelig ikke lide jer.
Undskyld men det kan jeg bare ikke. Det er fint nok vi er
her for at sige I er gode, men jeg siger bare lige sådan
her: Hold kæft hvor er I irriterende. Eller okay der er én
ting ved jer der er imponerende, og det er at I er så
dumme. Og så snakker I. U-fucking-standseligt. Det er som
om I skal sige alt, der sker i hele verden, hele tiden. Det
er som om I tror, at hvis I holder op med at snakke, så
mister I kontakten til hinanden.

Og hvis I ikke snakker, så finder I andre måder at larme
på. Hele tiden lortemusik, lortemusik, lortemusik og det
sutter røv! Max røv. Ikke at der er noget galt med at sutte
røv, det kan være helt skønt rigtig dejligt faktisk, men
det er ikke det det drejer sig om, det drejer sig om jeg
ikke kan lide jer. Slut. (...)

Og så lugter I når man går igennem jer, og det er ikke
sved, det er sådan en lugt af angst og fremtid og livsglæde
og frihed og det er forfærdeligt. I fylder så meget! Over
det hele!
Og ja ja ja jeg ved godt I ikke alle sammen er ens. De
fleste af jer er garanteret søde nok. Jeg kan bare ikke
lide jer. (...)

Og jeres hjerner er jo heller ikke helt færdige. Men det er
så nederen at I gør det, fordi I er fremtiden. Så slut, nu
var der ikke mere. Færdig. Pist.

Uddrag fra manuskript #1



C: I holder verden i bevægelse. I udfordrer vores faste
måder at tænke på. I rusker i vores underbevidsthed - og
tvinger os til at overveje ”hvad fanden foregår der?”. 
I udfordrer hvor verdens grænser går - Og udforsker om de
flytter sig. I er nysgerrige på alt.
I tænker så ulangt - og jeg tror det er en af jeres
superkræfter. 

I ser alt med friske øjne - I møder verden for første gang
hele tiden - Uden at have nogle erfaringer at læne jer op
ad -Men til gengæld: med hjerter med tusinde følelser.
I minder os andre om hvordan det mærkes, når alting føles
for fuld kraft. 
Og tak for det. 

I er de dejligste idioter i hele verden, og I kan så meget.
Det virker til I kan så meget mere end I tror.
Jeg ved ikke hvor mange der siger det til jer, men det er
altså rigtigt.
Vi tror på jer. Alt det I gør! - I fortjener virkelig at få
så meget godt igen.

Og selvom I er nogle idioter nogle gange, så overvinder I
hver dag, selvom I burde gå i stykker meget mere end I gør.
I er så robuste og skrøbelige på samme tid. 
Og midt i alt der er lort, så står I bare med øjne der
skinner – og en helt vanvittig evne til at overleve. 

Uddrag fra manuskript #2



Efter forestillingen 2 
Kommunikationsøvelse - undertekst

Formål: At reflektere over den dobbeltbetydning der kan være i
kommunikationen med andre.

Baggrundsviden: I teatret taler vi meget om det man kalder undertekst.
Undertekst er den betydning der ligger under de ord karakteren siger. I
den forestilling I lige har set, er der en scene hvor teenagernes forældre
stiller spørgsmål de ikke har lyst til at svare på. De lyver - men hvorfor
lyver de? Det altså ikke selve løgnen, men grunden til, at de lyver der er
underteksten.

I skal bruge: Noget at skrive på og med / computer. En makker.    

To og to finder I på tre situationer som man kunne have lyst til at lyve
om for sine forældre. I skal både skrive situationen og løgnen ned.

Herefter læser den ene situationen og den anden løgnen højt for
klassen. Diskutter i klassen hvad er underteksten kunne være.
F. eks. kunne underteksten være: 

- Jeg har brug for hjælp til at komme ud af denne her situation, men tør
ikke spørge.
- Jeg synes det er pinligt at fortælle min mor.
- Jeg skammer mig.
- Jeg vil gerne have mit privatliv i fred.

Tal evt. om til sidst:
- Har du selv fortalt en hvid løgn? Hvorfor tror du at du gjorde det?
- Er det overhovedet okay at fortælle en hvid løgn eller pynte på
sandheden? Hvornår kunne det være okay?
- Tror du de voksne du kender også fortæller en hvid løgn en gang
imellem? Har du opdaget en?


