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…BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER 
OM KULTURMØDER OG MANGFOLDIGHED UD TIL UNGE OG VOKSNE I 
HELE LANDET.

OPGANG2 TURNÉTEATERs forestillinger kommer ud, hvor folk færdes i hverdagen - på biblioteker, skoler, 
arbejdspladser, konferencer, seminarer og i kirker og fængsler. Forestillingerne er både for dem, der 
aldrig før har oplevet teater og for dem, der elsker en god teateroplevelse.

Slagkraft
Humor

Dialog
”Vi lever i et samfund med mennesker, der ved meget lidt om 
hinanden, fordi vi ikke blander os med hinanden. fordi vi ikke ved, 
hvordan vi skal blande os. eller ikke forstår, hvorfor det er vigtigt. 
Heri ligger den største udfordring for mig som dramatiker: 
at iscenesætte nogle rum, hvor vi blander os med hinanden og har 
en form for dialog.”

                                  - Pia Marcussen, kunstnerisk leder i OPGANG2 TURNÉTEATER
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debatforestillinger
opgang2 turnÉteaters forestillinger skaber dialog og udfordrer 
fordomme og tabuer om etnisk og kulturelt betingede dilemmaer gennem 
både humor og alvor. Vi turnerer i hele landet og al dramatik er nyskrevet af 
opgang2 turnÉteaters dramatiker pia marcussen.

“når vi får publikum til at grine af sig selv og med 
hinanden, skaber vi møder mellem mennesker”. 

- Lise Ørskov, Udviklingschef i OPGANG2 TURNÉTEATER 

Tabuknusende og

   hverdagsnært

læs mere om aktuelle forestillinger på www.opgang2.dk/turneteater
kontakt: kunde- og turnéansvarlig per kjærgaard paulsen, pkp@opgang2.dk/t 2143 6020
kunstnerisk leder pia marcussen, pm@opgang2.dk/t 4046 1357



udviklingsprojekter
i perioden 2010-2013 udfolder opgang2 turnÉteater et mobilt  
udviklingsprojekt i tilknytning til tre boligområder i aarhus, der er præget 
af stor etnisk og kulturel diversitet. formålet er at bl.a. at skabe en følelse 
og en oplevelse hos områdernes beboere af, at levende kunst har noget 
med ’mig og mit liv at gøre’. 

Visionen er derfor, at opgang2 turnÉteater bliver en kulturinstitution, 
som lokalmiljøet respekterer og er stolte af; en kulturinstitution der gør 
en forskel og som samler mennesker på tværs af kulturelle, sociale og 
mentale barrierer.

læs mere om udviklingsprojektet andre Horisonter på www.opgang2.dk/andrehorisonter
kontakt: udviklingschef lise Ørskov, lo@opgang2.dk/t 5050 6950

”det er kun gennem nær kontakt og samarbejde med publikum, 
at vi som kulturinstitution kan skabe kunst- og kulturoplevelser, 
som er tabuknusende, fordomsprovokerende, debatskabende 
og samhørighedsfremmende i den grad, vi ønsker det og som 
publikum forventer det”.

- Lise Ørskov, Udviklingschef i OPGANG2 TURNÉTEATER 
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Nedbryder  

barrierer

“opgang2 turnÉteater har siden 2001 demonstreret en enestå-
ende initiativrigdom og en særdeles succesfuld gennemslagskraft 
i forhold til inkludering af kunstnere med anden etnisk baggrund, i 
forhold til at producere forestillinger, der reflekterer det multietniske 
danmarks udfordringer og i det vedvarende fokus på teateruvante 
publikumsgrupper samt utraditionelle kundesamarbejdsrelationer”.

- Trevor Davies i udgivelsen ‘Mangfoldighed i forhold til Kunstrådet’, 2007
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portrætfilm & foredrag
søren marcussen producerer film for opgang2 turnÉteater, 
der portrætterer menneskeskæbner. Vi kalder det sjælebilleder. 
nogle af filmene kan købes på dVd og suppleres med foredrag af 
filmens hovedperson. andre er serier, der kan ses gratis på nettet. 

”der er så mange, som er kommet til danmark, hvis historier 
vi ikke kender. det pirrer min nysgerrighed. Hvad bærer de på? 
Hvorfor er de kommet til danmark? Hvad synes de om at være 
her? portrætfilmene er en slags sjælebilleder, der forsøger at 
give svar på de mange spørgsmål”.

- Søren Marcussen, Producer i OPGANG2 TURNÉTEATER

Nysgerrighed 

læs mere om aktuelle filmproduktioner på www.opgang2.dk/film
kontakt: producer søren marcussen, sm@opgang2.dk/t 2424 1357
kunde- og turnéansvarlig per kjærgaard paulsen, pkp@opgang2.dk/t 2143 6020

Menneskeskæbner



Kunstnerisk leder:

PIA MARcUSSEN
T 4046 1357
pm@opgang2.dk

Producer:

SØREN MARcUSSEN
T 2424 1357
sm@opgang2.dk

Udviklingschef:

LISE ØRSKOV
T 5050 6950
lo@opgang2.dk

Kunde- og turnéansvarlig:

PER KjæRGAARD PAULSEN 
T 2143 6020
pkp@opgang2.dk OPGANG2 TURNÉTEATER er en selvejende kulturinstitution støttet af:

“opgang2 turnÉteater anvender scenekunstens virkemidler 
til at trænge igennem til publikummer i alle aldre – og ofte de 
flyvske unge – med budskaber, som fordomsfrit tager fat om 
emner som fremmedhad, næstekærlighed, selvdestruktion, 
forelskelse, homoseksualitet, fordomme, religion osv.”.

- jacob Bundsgaard johansen, tidl. Kulturrådmand i Aarhus Kommune, 2009

opgang2 turnÉteater udspringer af et ungdoms-
projekt, der i 80’ernes aarhus var platform for vilde, 
vovede og rodløse unge, som udtrykte deres inderste 
i digte, koncerter og events. i 2001 etablerede søren 
marcussen og pia marcussen opgang2 turnÉ-
teater med en intention om at bringe professionelt 

debatskabende teater ud i alle afkroge af danmark. 
teatret har i dag til huse i hjertet af aarhus og består 
af fast tilknyttet dramatiker, instruktør, skuespillere, 
værksted og administration. foruden forestillinger 
står vi også bag bogudgivelser, foredrag og filmpro-
duktioner. altsammen om det mangfoldige danmark.H
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opgang2 turnÉteater   |   frederiks allé 20 B   |   8000 aarhus C.   |   t 8613 2505  (hverdage 9-15)   |   info@opgang2.dk   |   www.opgang2.dk/turneteater

følg os på: facebook.com/opgang2turneteater eller blog.opgang2.dk


