
- Teater handler ikke om at blive bekræftet i det, vi ved i forvejen, men om, at vores verden bliver gjort lidt større
og rigere. I en tid, hvor algoritmerne hele tiden gerne vil give os mere af det, vi kan lide i forvejen, skal vi slås for
nysgerrigheden, siger Kasper Holten. Her instruerer han "Amadeus" på Gamle scene. Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Dansk Teater
fylder 300 år -
og der er meget
at glæde sig over
Teaterchef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten, glæder sig over, at vi i år
kan fejre dansk teaters 300 års jubilæum. Han fortæller her om det unikke
og eventyrlige ved kunstarten, og hvorfor vi skal hylde teatret i jubilæumsåret.

Nogle gange går teatret rundt og har lidt
mindreværdskompleks – vi har det med
at glemme, at millioner af mennesker
går i teatret i Danmark hvert eneste år,
langt flere end der kommer tilskuere på
stadion til fx fodbold. Så vi fejrer vel og-
så, at teater er langt mere folkeligt end
sit rygte, siger Kasper Holten.
Jubilæumsfejringen løber i efteråret

2022 og hylder scenekunsten med et
stort fejringsprogram, fyldt med teater
for de mange. Der er nye formater, smal-
le koncepter, moderne klassikerfortolk-
ninger og forestillinger for alle aldre.
Der er en foto-karavane i ti af landets
byer, teaterfortællinger i kortfilmsfor-
mat, interaktive læringsspil og syv tæn-
ketanke, der sætter spot på aktuelle tea-
tertematikker. Her er noget for enhver
smag og de mange tilbud sætter deres
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der blev grundlagt på Kgs. Nytorv i 1722
af den franske teaterleder René de Mon-
taigu og den dansk-norske komediedig-
ter Ludvig Holberg. Her på dette teater
blev der for første gang nogensinde spil-
let teater på dansk. Men hvorfor er det
vigtigt at fejre netop dette?
- Teaterkunsten kom til os udefra, og

har altid været i udveksling med resten
af europæisk kultur, men er samtidig
blevet noget, som helt naturligt er en
del af os selv, af vores kulturarv. Det sy-
nes jeg er smukt og vigtigt at blive min-
det om. Og så er 300 år jo ikke så lidt.

er ikke tilfældigt, for Danmark er et af
de lande i verden, hvor der sælges flest
teaterbilletter i forhold til befolknings-
tal - i 2019, der var det seneste hele nor-
male år før Corona, blev der solgt hele
2,9 millioner billetter til forestillinger
over hele landet. Og netop publikums-
glæden ved scenekunsten er noget af
det, som hyldes i år, hvor dansksproget
teater fylder 300 år.

Hvad fejrer vi?
Det Kongelige Teater er bygget på fun-
damentet af Lille Grønnegade Teatret,

Kasper Holten, der er teaterchef for Det
Kongelige Teater, kan i år også bryste sig
af en Reumert-nominering for iscene-
sættelsen af Tolkiens eventyrsaga “Hob-
bitten”, der netop nu kan opleves ved
Moesgaard i Aarhus.
Mere end 3000 tilskuere finder hver

aften plads til forestillingen, der spilles i
det fri, og mere end 70.000 har allerede
set med. Publikum strømmer til, og det

- Nogle gange går teatret
rundt og har lidt mindreværds-
kompleks – vi har det med
at glemme, at millioner af
mennesker går i teatret
i Danmark hvert eneste år,
langt flere end der kommer
tilskuere på stadion til fx
fodbold. Så vi fejrer vel også,
at teater er langt mere folke-
ligt end sit rygte, siger Kasper
Holten. Foto: Niels Ahlmann
Olesen / Ritzau Scanpix
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vores sind for andre - en slags træning i
empati og fællesskab.
Fejringen har rødder i teaterhistorien

med blik for nuet. Men hvordan ser
Kasper Holten teatrets rolle fremadret-
tet?
- Jeg føler mig meget overbevist om,

at mens vi alle sammen bliver mere og
mere digitale, så vil det være det ‘un-
plugged’, det analoge, det menneskelige
nærvær, der i sidste ende altid vil gøre
teatret relevant, og at vi for så vidt vil få
endnu mere brug for det, for de fælles li-
ve oplevelser, når vi bliver mere digitale.
Eller som jeg vist har sagt i anden sam-
menhæng: Hvis jeg var chef for en flow-
tv-station, ville jeg være bekymret. Men
teatret skal nok klare sig, lyder det over-
bevisende fra nationalscenens teater-
chef

tydelige spor af teaterhistorien med al
dens leben og dannelsesparathed.
Kasper Holten er da heller ikke i tvivl

om, hvad teatrets rolle er i dag:
- Teater handler ikke om at blive be-

kræftet i det, vi ved i forvejen, men om,
at vores verden bliver gjort lidt større og
rigere. I en tid, hvor algoritmerne hele
tiden gerne vil give os mere af det, vi
kan lide i forvejen, skal vi slås for nys-
gerrigheden.
- Det er for mig det, et moderne dan-

nelsesbegreb handler om, og her synes
jeg, scenekunsten har en meget stor rol-
le at spille.

Træning i empati og fællesskab
Der er ingen tvivl om, at scenekunsten
spiller en stor rolle i danskernes be-
vidsthed. Ellers ville så mange publi-

Fakta
Foreningen Dansk Teater 300 År er
blevet etableret af teaterhistoriker
Alette Scavenius, skuespiller Linnea
Voss og dramaturg Janicke Branth
med ambition om at fejre, at teater-
kunsten i Danmark for 300 år siden
blev en selvstændig dansk kunstart
for hele folket.

Hendes Majestæt Dronningen er pro-
tektor for Dansk Teater 300 År.

Fejringen løber i efteråret 2022, hvor
der vil der være forestillinger og
events over hele landet. Programmet
kan læses på www.dansktea-
ter300aar.dk

kummer ikke hvert år finde vej til de
polstrede sæder rundt om på alle lan-
dets teatre.
Selvom teatret i dag er et overflødig-

hedshorn af publikumstilbud i alskens
formater, er der alligevel en fællesnæv-
ner, som gør teatret unikt, mener Kas-
per Holten:
- Det at opleve noget live sammen

med andre mennesker giver for mig en
helt særlig følelse af, at vi for en kort
stund kan ophæve den iboende ensom-
hed, vi som mennesker jo altid vil have.
Fordi vi aldrig helt kan vide, om andre
tænker, føler og mærker det samme,
som vi, når vi beskriver det. Men i tea-
tret oplever og sanser vi kærlighed,
angst, død, chok, begær, længsel og alt
muligt andet sammen, uden forklarin-
ger. Det ophæver ensomheden og åbner
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