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Talent Edition
Kulturmøde Mors
Dette nummer er en specialudgave
af magasinet ”Talent” særligt lavet
til Kulturmøde Mors, hvor vi skal
debattere talentudvikling sammen
med praktikere og politikere.
Ordene er en opsamling af erfaringer og synspunkter, som er udgivet
i tidligere numre af magasinet
”Talent”. Alle tekster er uddrag af
hele artikler, som kan findes på:
talentskolen.nu/talent-magasinet/
Magasinet ”Talent” har til formål at
bidrage til debatten om talentud-
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vikling på nationalt niveau og i et
bredt kunstfagligt felt. Vi tror på, at
der er viden at hente og dele, hvis
kunstarterne deler erfaringer og
tanker om talentudvikling på netop
deres felt.
Magasinet udgives af Talentskolen
i Næstved og Dansk Talentakademi
i Holstebro.
Alle talentudviklere, forskere, undervisere, kunstnere, performere,
forfattere, politikere og andre interessenter, som har noget på hjerte,

er velkomne til at byde ind og sende
os artikler og kommentarer, som vi
forbeholder os retten til at redigere.
Vi udkommer to gange om året.
God fornøjelse!
Venlig Hilsen
Søren Taaning, Dansk Talentakademi
og Kathrine Olldag, Talentskolen

Dansk Center for
Kunstnerisk Talentudvikling

talentskolen.nu

Næste frist for aflevering af
materiale til magasinet er
d. 1. december 2017
Materiale sendes til
talentskolen@naestved.dk

Talentudvikling
– does one size fit all?
kathrine OLLDAG|
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Talentudvikling har indtaget
undervisningsverdenen. I folke
skolereformen, den seneste gymnasiereform og i den nye erhvervsskolereform er der fokus på
talentudvikling, og kulturlivet
følger trop.
Tilbud om talentudviklende etableres landet over og på forskellige
måder, alt efter den lokale kontekst.
Vi glemmer at tale om det,
vi gør

Men i kunst- og kulturmiljøerne
glemmer vi en helt central diskussion, som handler om, hvordan
vi udvikler talentet indenfor de

kunstneriske og performative fagområder.

ikke mindst, hvordan vi udvikler
talentet.

Her hersker en stærk tendens til at
være så økonomi- og strukturfikseret, at vi glemmer, hvorfor og hvordan vi gør. Vi fokuserer koncentreret på, hvem der skal betale og på,
hvordan vi skal organisere.

Blikket sløres ydermere af behovet
for at strukturere vores tilbud, så de
passer ind i eksisterende godkendte
og akkrediterede sammenhænge,
der måske vil kunne give vores
tilbud anerkendelse.

Jeg forstår godt, det er problematisk
og udmattende at være på konstant
jagt efter driftsmidler, der sjældent
er til stede.

MGK modellen

Men jagten slører blikket for
essensen af den opgave, vi har taget
på os i feltet, nemlig hvorfor og

Denne tendens ses tydeligt hos de
mange kunstneriske grundkurser, som er etableret landet over.
De hedder f.eks. BGK (billedkunstnerisk grundkursus), SGK
(scenekunstnerisk grundkursus),
FGK(forfattergrundkursus) osv. 

og er alle modelleret over MGK
(musikalsk grundkursus) som har
eksisteret i over 30 år, og som er
dels statsfinansieret og kommunalt
finansieret.

Da SGK’erne og FGK’erne dukkede op, fulgte de trop med deres
studieordninger, og stadig stoppede
ingen op, for at finde ud af, om
tøjet passede?

MGK sikrer fødekæden fra de
kommunale musikskoler til konservatoriet og er en vigtig søjle i
musikloven.

For at være et ”rigtigt” grundkursus skal man altså nu tilbyde omk.
ti timers undervisning om året i
32-36 uger om året i tre år. (MGK
bekendtgørelsen er siden ændret og
har nu ikke nogen kvantitative krav
om antal timer om ugen eller antal
uger om året).

MGK er defineret som et 3-4 årigt
forberedende kursus, som man
typisk tager parallelt med gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse.
Da BGK’erne etableredes i begyndelsen og midten af 00’erne
overtog de MGK-bekendtgørelsen
og modellerede deres studieordning
over den, uden at forholde sig til
spørgsmålet om, hvorvidt det at
udvikle et billedkunstnerisk talent
kræver det samme format?
Den daværende bekendtgørelse om
MGK indeholdt et sæt krav, herunder et specifikt ugentligt timetal,
et bestemt antal undervisningsuger
om året, samt tre-fire års undervisning, som de nye grundkurser
overtog i higen efter at opnå samme
statslige godkendelse som MGK,
og derved komme på den eftertragtede finanslov.

Så hvorfor er det lige, at vi bruger
en samlet normering på 1080 timer
over tre år til at udvikle et talent?
(Det er i øvrigt en normering, der
overstiger den samlede normering
på både Forfatterskolen og Den
Danske Filmskole.) Og hvorfor
lige ti timer om ugen? Vil det så
ikke lykkedes, hvis vi kun brugte
otte timer, eller seks timer? Er der
en minimumsgrænse? Kan man
talentudvikle med en ugentlig
dobbelttime i udskolingen i folkeskolen? Kan man risikere, at der
ikke sker nogen som helst talentudvikling i løbet af 1080 timer? Er
det nødvendigt at forfatterspirerne
har ligeså mange timer som billedkunsttalenterne? Eller hvad nu
hvis, vi gjorde ligesom de gør på
BGK-Syd i Sønderborg, hvor de

har samlet de 1080 timer på kun ét
år, så de har 30 timer om ugen. Er
det så ikke et ”rigtigt” BGK, fordi
det ikke er treårigt?
Hvad er forholdet egentligt mellem
talentudvikling indenfor de enkelte kunstarter og antallet af timer?
Hvilket format kræver de enkelte
kunstarter?
Forskning i talentudvikling

Alt det taler vi ikke så meget om.
Og vi forsker slet ikke i det, i hvert
fald ikke i Danmark.
Hvad der virkelig er behov for, er
grundforskning i talentudvikling på
det kunstneriske område, ligesom
der er og har været inden for sport.
Det er et fælles ønske blandt
talentprogrammerne, at vi får et
forskningsprojekt, der undersøger
og dykker dybere ned i de mange erfaringer, der findes rundt
omkring i de efterhånden mange
talentprogrammer. Erfaringerne
bør samles, systematiseres og analyseres, så vi får viden, der kan danne
grundlag for en videreudvikling af
talentprogrammerne i Danmark, til
gavn og nytte for beslutningstagere,
talentundervisere og ikke mindst de
unge talenter selv.

Idé, intentionalitet
og sensibilitet
|
sanne KOFOD OLSEN

Danske
Rektor, Det kgl.
Billedkunstskoler

Kunstakademis

Talent er lidt af et modebegreb i
disse år. Alle vil gerne have talent,
vise talent, støtte talent og talentudvikling. Tænk bare på den endeløse kavalkade af tv-programmer,
der fokuserer på forskellige former
for talent, som enten skal udfoldes
eller ikke er blevet udfoldet: X-faktor, Vild med Dans, Mesterkok,
Bagedysten, Danmark har talent og
Voice Junior.
Den vurdering dommerne foretager i disse programmer, er egentlig
ikke så langt fra den måde, man
optager studerende på i det virkelige liv. Selvfølgelig mere grundigt
og dybdegående og heldigvis uden
rullende kameraer.
På Kunstakademiet har kunstnerisk
talent altid været udgangspunkt for
optagelse på uddannelsen, fordi det
er helt afgørende, at værket udviser
en eller anden form for originalitet
og potentiale, som talent måske
kan identificeres som. Ulig X-faktor
er det altså ikke den dygtigt udførte
kopivare, der er i højeste kurs, men
det personlige udtryk eller den personlige idé og så selvfølgelig selve
udførslen af det udtryk eller
den idé, der ligger bag værket.

Hvad kigges der efter, når alt
er tilladt?

Det mange nok gerne vil vide er,
hvad der så kigges efter? Hvordan
finder vi talenterne? Hvordan spotter vi det gode kunstværk?
Det kan selvfølgelig være temmelig
svært at definere, men det lykkes
jo alligevel hver gang at reducere
6-700 ansøgere til 25-30, der optages. Så en eller anden fælles værdi
og kvalitet kan man godt tale om.
Først og fremmest er Kunstakademiet en uddannelse, der fokuserer
på samtidskunst. Samtidskunst
kan jo være mangt og meget: fra
maleri til installation, fra tegninger
til netbaseret kunst. Før i tiden blev
man optaget på kunstakademierne,
hvis man var meget god til at tegne,
male eller modellere. Sådan er det
ikke mere. I måske hen mod 30-35
år har man optaget studerende, der
arbejdede med samtidskunst i den
ene eller anden forstand. I de sidste
mange år har værkbegrebet desuden udvidet sig kraftigt. For 30 år
siden var de mest udbredte værker
maleri, grafik og skulptur. I dag er
der forsat både maleri, grafik og
skulptur blandt ansøgeres værker,
men der er også rigtig mange andre
typer værker.

Da man i 1980’erne var meget
optaget af postmodernisme, blev
parolen ”alt er tilladt” brugt om
samtidskunsten. Alt er stadig
tilladt, når man søger optagelse på
Kunstakademiet. Derfor skal juryen
forholde sig til et meget bredt spektrum af kunst.
Teknik

Teknisk kunnen er selvfølgelig et
parameter, der kigges efter.
Hvis man indsender en film, skal
man selvfølgelig kunne både optage
(eller instruere) og redigere. Hvis
man indsender malerier, skal man
kunne leve op til den præmis, der
sættes for maleriet. Det skal være
godt udført (man skal kunne male)
og det skal som andre værker virke
som noget, der kan bygges videre
på. Netop dette, at der skal kunne
bygges videre på noget, ligger i selve
begrebet talent. Man skal kunne
blive bedre. Undervisning i kunstneriske teknikker er en væsentlig
del af uddannelsen.
Idé, intentionalitet og sensibilitet
Et andet parameter, der kigges
efter er ideen bag værket. Hvad er
grundlaget for at lave det? Er ideen
god, ligefrem original og hvordan
er den udført. Noget af det, der er

vigtigt, er at der er en sammenhæng
mellem form og indhold. Det er
også det, der arbejdes videre med,
når man først er kommet ind: at
stræbe efter at skabe en god form til
det indhold, der er værkets udgangspunkt. Indhold behøver ikke
være en bestemt fortælling eller
noget specifikt. Det kan også være
et ikke-indhold, f.eks. hvis formgivningen er indholdet. Man kan også
kalde det værkets intentionalitet
(intention). Værket skal også helst
udtrykke både en formmæssig og
en indholdsmæssig sensibilitet. Det
skal være mangesidigt og åbent og
ikke et alt for entydigt statement.
Kontekst

Et andet aspekt, der kigges efter,
er, om det ser ud til, at ansøgeren
ved, hvad samtidskunst er. Der er
selvfølgelig konventionerog typer af
kunst, der er mere udbredt i tiden
en andet. Så selvom originaliteten
ses som noget vigtigt, så må der
meget gerne kunne spores et eller
andet kendskab til hvad samtidskunst er. Det bliver for svært for
den enkelte, hvis man kommer ind
uden at have noget kendskab til
samtidskunst, for det er jo omdrejningspunktet for både interesse
og for læring og derfor også en
forudsætning for at komme ind på
studiet.

Man behøver ikke have en stor
kunsthistorisk eller samtidskunsthistorisk viden, man skal blot have en
interesse i samtidskunstfeltet.
Refleksion og bevidsthed

Ansøgerens bevidsthed om, hvad
han eller hun laver er også ret afgørende. Man skal kunne reflektere
over sin egen praksis og også være
selvkritisk. Det er noget af det, der
afspejles i samtalen. Værket vil typisk tage udgangspunkt noget, man
har gået og tænkt over eller diskuteret med andre. Refleksionen over
eget værk er afgørende. Refleksion
og kritikalitet er vigtige værdier i
uddannelsen. Det er en slags udviklingsværktøjer, der er helt afgørende, fordi netop den kunstneriske
udvikling er selve pointen med
uddannelsen.
Man har et talent, når man kommer ind, og det talent kan kun
udvikles, hvis man selv er i stand til
at drive den dybest set personlige
udvikling.
Alt for meget af det samme…

Alt for meget af det samme er ikke
godt. I dag er der mange forberedende skoler til Kunstakademiet.

Det er godt, for det betyder, at de
ansøgere Kunstakademiet får allerede er ret kvalificerede og har en relevant viden om samtidskunst. De
er forberedte til studiet på en god
måde. Bagsiden ved forskolerne
er i nogle tilfælde, at kunsten bliver
lidt for ens. Juryen kan meget ofte
identificere, hvilken skole ansøgerne har gået på, blot ved at se på
værket. Der opstår let konsensus
i de små miljøer på enten højskoler eller kurser og det er ikke en
fordel. Det er derfor ret vigtigt, at
man på forskolerne og som enkelt
person ser på så meget god kunst
som muligt, så man kan lade sig
inspirere af det fremfor hvad de tre
andre i gruppen har lavet. Det er
selvfølgelig umuligt ikke at påvirke
hinanden, men her har man måske
brug for, at man sammen udøver
lidt kritisk refleksion sammen med
hinanden.
Ingen opskrift

Der er ikke nogen opskrift på hvad
et stort talent er og heller ikke en
formel for, hvordan man kommer
ind på Kunstakademiet.
Hvad god kunst er og hvad en
god kunstner er, er en blanding af
mange forskellige faktorer, der skal
gå op i en højere enhed. Herover

Der er ikke
nogen opskrift på hvad
et stort talent
er og heller
ikke en formel for, hvordan man
kommer ind
på Kunstakademiet
har jeg beskrevet nogle faktorer, der
indgår i vurdering af det kunstneriske talent.
Såvel kunstværk som talent og åbne
og flydende størrelser, som er meget
subjektive på samme måde som
vejen til forståelsen af kunstværket
og talentet også er subjektivt.

Heller ikke en jury bestående af
folk med stor erfaring for samtidskunst kan sige sig fri for at være
præget af en vis konsensus, og også
kunstakademier er jo præget af
holdninger til, hvad der er godt og
ikke er godt.
Et godt råd

Man må som kunstner gerne være
bevidst om, hvad det er man kaster
sig ud i, før man går i gang med
uddannelsen. At være kunstner er
jo en stærk identitet og det er også
ofte en stærk drøm om at være
kunstner, der ligger bag ønsket om
at blive kunstner. Man skal dog
gøre sig klart, at det at være kunstner ikke er et normalt arbejde og
uddannelsen giver kun i begrænset
omfang mulighed for ansættelse. Man bliver først og fremmest
selvstændig kunstner og skal være
indstillet på, at præmissen for at
klare sig er et af og til konkurrencebetonet liv, hvor der kun i sjældne
tilfælde bliver råd til villa, Volvo og
vovse.
At blive kunstner er både et studie
og siden et liv, der kræver vedholdenhed og stædighed, men også en
stor sensibilitet og åbenhed, hvis
man skal klare sig i det professionelle kunstliv. Man skal ville det!

Den filmiske fødekæde
– hvem æder hvem, og
hvor bliver tungmetallerne
ophobet?

ulrik KRAPPER|

Next, Avedøre
Leder af Station

Fødekæde vs. kædereaktion

De ord vi benytter, er i høj grad
med til at sætte rammerne for,
hvordan vi opfatter verden, og
spørgsmålet er, om ordet ”føde
kæde” er en god allegori for at
skabe et kvalitetsfyldt filmtilbud
til unge.
Når man i den biologiske termi
nologi taler om fødekæde, er det
i betydningen, hvem æder hvem
og hvor bliver tungmetallerne
ophobet? Ordet ”fødekæde” lægger
op til en opfattelse af at A fører til
B, altså at det er en proces, der kan
kontrolleres og styres.
Der ligger et paradoks i, at vi som
samfund gerne vil have noget
meget kreativt ud af en meget
styret proces. Det er selvfølgelig
en besnærende tanke, hvis vi i en
styret proces kunne udklække store
idrætsfolk og kunstnere på stribe.

Jeg vil påstå, at det er uambitiøst
at være for ambitiøs i at planlægge
og styre minutiøst i forventningen om, at kunne forudse præcist
hvordan og hvornår talentet vokser
frem.
Vi kigger som institutioner på
verden med et begrænset udsyn,
og dette sætter en naturlig begrænsning for den type talent vi kan se.
Måske er det derfor mere interessant at bruge allegorien ”kæde
reaktion” i stedet for ”fødekæde”
som et næringsgivende udgangspunkt for et vækstmiljø.
I et kædereaktion fører en stimu
lation til et sammenstød med
andre og udløser en stor mængde
energi. Der er en langt hørere grad
af uforudsigelighed, kreativitet og
nytænkning, og det giver i mine
øjne mening - især i forhold til de
unge filminteresserede.

Hvordan skaber vi gode vækstbetingelser?

Vi har på filmskolen Station Next
i Filmbyen i Avedøre de sidste 15
år arbejdet seriøst med at skabe et
kvalitetsfuldt tilbud til filminteresserede teenagere.

Jeg er meget bevidst om, at det ikke
handler om en enkel løsning - ”one
size fits all”. Men følgende betragtninger har vi erfaret virker, så de vil
være et godt udgangspunkt, hvis
du går og tænker på at etablere et
filmtilbud for unge.
6 Basis-atomer til en god
kædereaktion
1) Fast tovholder/producer/
pædagog/mentor

En fast tovholder med flere kas
ketter er af mange grunde et
uundværligt basis-atom, når man
vil lave et længerevarende, kvali- 

tetsfyldt filmproduktionstilbud for
unge. Med alle de mange separate
udtryksformer og fagligheder, som
filmproduktion er sammensat af,
skal en fast tovholder planlægge
hele forløbet og skabe kontinuitet
og sammenhæng, så det eleverne
lærer om scenograf kan kobles
relevant til den anden undervisning. Den faste tovholder skal også
kende og beherske stedets workflow, så det tekniske ikke bliver
en showstopper for den kreative
proces.
Desuden er det en stor fordel i et
forløb over flere år, at der er en
voksen, som kender de unge og
som kan give lidt pædagogisk
coaching, hvis udfordringerne ved
at være teenager bliver for tunge.
Når der produceres, er det naturligt, at tovholderen fungerer som
producer for produktionerne indtil
de unge bliver dygtige nok til selv
at kunne overskue og styre hele
processen.
2) Professionelle filmfolk som
undervisere

Egentligt er det en selvfølgelighed,
at det skal være professionelle
filmfolk, som inviteres ind som
faglærere til at fortælle om og
undervise i f.eks. manus, kamera,

scenografi, produktionsledelse,
klipning osv.
Dels er det inspirerende og engagerende at møde rigtige ”håndværkere”, som måske dagen før har været
på optagelse, og dels ved de som
fagprofessionelle mest om netop
deres område.
Sjovt nok er der en tendens til at
undervurdere nødvendigheden af at
bruge de mange forskellige fagpersoner, og i stedet benytte nogle
all-roundere , som kan lidt af det
hele.
Det er selvfølgelig lettere, men man
ville jo aldrig benytte en trompetist
til at undervise i guitar, hvis det var
musikundervisning vi talte om.
3) Bredt forløb – introduktion
til alle fagligheder

Vi har haft stor succes med at lave
et bredt forløb, hvor de unge afprøver at arbejde med mange forskellige fagligheder og har forskellige
funktioner på deres produktioner.
Mange har en interesse for et
område, når de begynder, men flere
skifter interesseområder, når de har
prøvet at arbejde med forskellige
fagligheder.

Selvom de ikke ændrer interesseområde, er der god læring i f.eks. at
prøve at arbejde som klipper, hvis
man vil være fotograf, så man oplever, hvor vigtigt det er at have et
varieret billedmateriale at klippe i.
Det brede forløb har vi også fået ros
for fra f.eks. filmværkstederne og
på Den Danske Filmskole, hvor de
oplever, at de unge har en veludviklet forståelse for, at filmproduktion
er et samarbejde mellem mange
fag, som alle skal inddrages og tages
alvorligt. 

en tur eller to i biffen i løbet af året
skaber også et bedre sammenhold.
5) Bedst og mest muligt udstyr

Der vil sandsynligvis aldrig være
penge nok til at købe det udstyr,
man helst vil have og i rigelige
mængder. Det er svært at lære at
håndtere et kamera, hvis man f.eks.
har et kamera pr. 8 elever, og samtidigt kan det virke en smule eksklusivt at have 20 kameraer stående
med meget begrænsede brugstimer
pr. år.

4) Miljø – fagligt og socialt

Det er en stor gevinst, hvis film
undervisningen ikke er en isoleret ø
men kan kobles til et professionelt
filmmiljø. Det er et vigtigt element
i et udviklingsundervisningsforløb
at være en del af noget større, hvorfra der kommer impulser, kontakter
og hvor de unge måske har mulighed for at få assistentfunktioner.
Det kan selvfølgelig være vanskeligt
at etablere et sådan tilhørsforhold,
da der ikke er så mange større
professionelle miljøer, men så kan

studieture og måske praktik- og
mentorordninger samt deltagelse
i filmfestivaler skabe et vist tilhørsforhold til branchen og andre
filmnørder.
I forhold til det sociale miljø, så
er det vigtigt at huske på, at det
skal være sjovt og trygt at gå til en
fritidsinteresse - der skal være rare
relationer og kageordning.
Det er også rigtigt godt at begynde
året med en fælles social aktivitet,
så holdet bliver rystet sammen, og

Lyd er noget af det sværeste at
håndtere, og man kan godt være
fristet af at arbejde med DSLR kameraer, men med de udfordringer
der er med at optage lyden separat,
kan det ikke anbefales til de yngre
dele af vækstlaget.
Hvis pengene er små, skal man
købe det bedst mulige kamera med
XLR lydindgang, et godt stativ
og nogle gode lamper. Vent med
at investere i kraner, greenscreen
lærreder og lignende, da de hurtigt
fjerner fokus fra den basale historiefortælling.
6) Tilgængelighed

Som tidligere nævnt, kan unge
have andre behov, end dem vi som
institutioner har lyst/mulighed 

eller fantasi til at give dem. Fritid
er en mangelvare og fritidsundervisning generelt har fået en udfordring
med den længere skoledag i forbindelse med folkeskolereformen, så
det er værd at overveje, hvornår det
giver mest mening for de unge at
mødes. Ud over den faste undervisning og de planlagte produktioner,
har vi stor succes med at udlåne lokaler til f.eks. casting, udlåne studie
og udstyr til elevernes egne produktioner, hvor vi også giver dem
feedback på manus eller klipning.
På denne måde får de, som har lyst
til mere, mulighed for at få endnu
mere erfaring, hvor vores indsats og
dermed ressourceforbrug er minimalt, men hvor læringen og tilgængeligheden er i top.
En anden form for tilgængelighed
er online værktøjer, hvor eleverne
kan arbejde og forberede sig, præcis
når det passer dem. Online værktøjer erstatter ikke de fysiske møder,
men de kan være et godt supplement.
Vi har udviklet den gratis platform
Filmlinjen.dk, som vi benytter til
alle vores produktioner, og som
udvider læringsrummet da tilgængeligheden er 24/7.

Udfordringer og myter

I opbygningen af et kvalitetsfyldt
tilbud er der en del udfordringer
og en del myter, som det også kan
være udbytterigt at forholde sig til.

Myte nr. 1:
Filmnørderne
står i kø!
At filmnørderne står i kø for at gå
til film, er en myte. De er faktisk
ikke et særligt stort folkefærd.
Der er rigtig mange, som ser rigtigt
mange film, men at have et ønske om at få indsigt i filmen som
kunstform er noget helt andet.
Dette kan give en udfordring i forhold til rekruttering, og i forhold
til at de unge kommer fra et større
geografisk område, så de også skal
rejse længere for at deltage i tilbuddet. Dette kan betyde, at man skal
overveje grundigt, hvornår undervisningen lægges.

Myte nr. 2:
De unge er
superdygtige
til at lave
film!
Det er også en myte, at unge er
rigtigt dygtige til at lave film, bare
fordi de som udgangspunkt er digitalt indfødte. Der er ingen forskel
på kvalitetsniveauet i slutproduktet
i et måltid lavet at en flok 15 årige,
som aldrig har lært at lave mad,
eller en flok 15-årige, der aldrig har
lært at lave film. I begge tilfælde
har de spist meget mad / set mange
film, men det giver dem ingen konkrete kompetencer til at frembringe
noget.
Der skal læring og træning til, som
på alle andre områder.
Kontinuitet – fra projekt til
permanent tilbud

Det er økonomisk set en stor udfordring at filmtilbud eller filmskoler som fritidstilbud, ikke ligesom
musikskolerne har en lov at legitimere sig i forhold til. Det tager 

tid at opbygge et solidt filmtilbud,
og hvis initiativet ikke bare skal
være et enkeltstående projekt, er
det vigtigt at få solid politisk kommunal eller regional opbakning.
Opbakningen gælder alle former
for ressourcer fra lokaler til driftsstøtte og eksponering.
På filmområdet ligger der desuden
en udfordring i, at et kvalitetsfyldt
filmtilbud pr. elev er relativt dyrt og
derfor alene af den grund hurtigt
rubriceres som talentudvikling.
Det giver igen den udfordring, at
forventningerne fra begyndelsen
er høje, og det derfor kan være et
urimeligt pres for unge, som bare
gerne vil have et kvalitetsfyldt
tilbud, men som overhovedet ikke
satser på professionelle karrierer i
filmverdenen.
Perspektivet

Hvad kunne være vigtige tiltag i
fremtiden på området?
Filmpædagogisk efteruddannelse

Undervisningen i praktisk filmproduktion er didaktisk set et ret nyt
område, og samtidigt er det ikke
så stort et område. Hvor man på
musikskolesiden har mulighed for

kompetencegivende musikpædagogisk efteruddannelse, er der indtil
videre intet tilbud om denne type
efteruddannelse på filmområdet.
Et stort ønske for fremtiden kunne
derfor være etablering af en filmpædagogisk efteruddannelse.
I forlængelse af dette ville det være
interessant, hvis musikskoleloven
blev udvidet til en kunst- og kulturskole lov, som lovmæssigt sikrede,
at børn i alle kommuner blev sikret
mulighed for kvalitetsfyldte tilbud
på flere kunstområder. Der findes
allerede nogle kulturskoler, hvor
man kan gå til film, men det er
stadigvæk med udgangspunkt i en
musikskoleinstitution, og det giver
et skævt afsæt.
Netværk for udbydere af talenttilbud på filmområdet

Mens vi arbejder for at skabe mere
formel uddannelse og struktur på
området, kan vi jo række i egen
barm, og se om vi hver især får
mest muligt ud af deling af viden
mellem de eksisterende tilbud.
Vi har oprettet et netværk for
udbydere af kvalitetsfyldte tilbud
på filmområdet, hvor det er meningen, at vi skal udveksle gode

undervisningsmetoder, eksempler,
aktiviteter og undervisere.
Et ønske for fremtiden er, at deltagerne i dette netværk sammen
videreudvikler samarbejdet, så vi
kan dele vores erfaringer og også
skabe mulighed for at vores elever
mødes.
Kædereaktionen kommer

Opsamlende er der meget, som er
godt, hvis man er ung, og gerne
vil gå til film. Der er tilbud i alle
regioner, og der er skabt en struktur
mellem udbyderne af tilbuddene,
som arbejder for at dele viden og
erfaringer. Med oprettelse af TheNextFilmFestival er der desuden en
platform for at mødes med andre
ligesindede for at se hinandens film
og arbejde sammen på tværs af landet så meget arbejder sammen for,
at kædereaktionen bliver endnu
kraftigere fremover.

TeaterTalent Mors
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Mors
Leder TeaterTalent

TeaterTalent Mors’ møde med
dedikerede talenter

Min erfaring med talentarbejdet
startede, da jeg i 2010 i min egenskab af skuespiller, blev spurgt om
jeg var interesseret i at undervise
talentholdet på Limfjordsteatret.
Da jeg i slutningen af 2012 blev
spurgt, om jeg ville tage ansvaret
for det nye TeaterTalent Mors, der
skulle starte i 2013, svarede jeg ja
uden at tøve.
Mine forventninger var egentlig
ikke større end dem, jeg ville have
haft til et hvilket som helst efter-

skolehold. Men allerede da jeg
startede i 2010 blev jeg i løbet af
meget kort tid, slået af elevernes
seriøsitet, engagement og professionelle indstilling til at arbejde, og
jeg nåede meget længere ind i det
tekniske arbejde med de unge end
forventet.

Snart blev det klart for mig, at
eleverne ganske enkelt var vant til
at blive taget seriøst, og at deres
møder med de professionelle kunstnere, der havde arbejdet med dem,
havde både modnet, inspireret og
udviklet dem.

Her blev min nysgerrighed vakt.

På den baggrund er jeg kommet
frem til en række principper, som
jeg igen og igen har erfaret som
helt afgørende for en frugtbar og
meningsfuld udvikling:

Hvad var det, der gjorde disse
elever så meget bedre rustede til at
modtage undervisning, udvikle sig
og reflektere over arbejdet end så
mange andre, jeg igennem tiden
havde arbejdet med?

Principper for god udvikling

•	Møderne med de professionelle kunstnere
•	Elevernes oplevelse af at
blive taget seriøst
•	Integrering i det professionelle hus (Limfjordsteatret)
•	Strukturen. Elevernes undervisning planlægges
løbende, så de hele tiden får
den undervisning, netop de
har brug for på det rigtige
tidspunkt.
•	Ro og tålmodighed. Udvikling
tager tid og værkstedsarbejdet prioriteres derfor højest.

Vigtigheden af at møde den
rigtige professionelle rollemodel

Vi har stædigt holdt fast på, at al
undervisning bliver varetaget af
professionelle kunstnere, som har
lyst til at undervise. Limfjordsteatret er et professionelt producerende teater, og selvfølgelig skal det
også afspejles i undervisningen.
Eleverne skal forstå, at de er elever
hos en professionel, kunstnerisk
virksomhed. Dette giver eleverne
en meget klar idé om, hvad professionel scenekunst er og kræver. Det
udvikler et dybt engagement hos
eleverne, og i flere tilfælde har det

inspireret kunstnerne til at tænke
nye tanker og få nye ideer.
Fokus på TeaterTalent Mors er hele
tiden at styrke den fundamentale,
personlige og faglige udvikling,
som gerne skulle gå fra intuitive
fornemmelser til en langt større
grad af opmærksomhed og bevidsthed.
At mødet med de forskellige kunstnere så har den heldige bivirkning,
at det også giver et indblik i forskellige opfattelser af scenekunst, er jo
kun en styrke. 

Fordybelse frem for
forestillinger

Når eleverne starter hos os, har
de typisk ret meget produktionserfaring fra fx ungdomsskoler
og efterskoler, men ikke megen
erfaring med at modtage fordybet
undervisning.
Som pædagogisk strategi i forhold
til den menneskelige og skuespillermæssige udvikling lægger vi særligt
vægt på det fysiske arbejde, og hele
det første semester er tænkt som
et ”kend dig selv og dit hold- semester”. Dette forbereder de unge
på, hvad der kræves af dem, når

lærerne udefra herefter kommer og
bidrager med det meget tekniske
arbejde. Vi prioriterer derfor værkstedsarbejdet og fordybelsen frem
for produktionerne.
Det er væsentligt for elevernes mulighed for at udvikle sig, at der er
ro til udvikling, og at de ikke hele
tiden skal ”præstere”. Men selvfølgelig duer det ikke kun at træne,
hvis man ikke engang imellem
”spiller kamp”.
I løbet af de to år laver eleverne
typisk to forestillinger samt enkelte
arbejdsdemonstrationer.

Forankringen på teatret
og på Mors

Vi har besluttet, at linjen fremadrettet i endnu højere grad skal
afspejle Limfjordsteatrets arbejdsmetoder, hvorfor devising og musikalitet vil blive styrket yderligere.
Det er vigtigt, at det er Limfjordsteatrets talentlinje, og at erfaringerne
herfra bliver brugt, fremfor at blive
en selvstændig talentlinje, der kunne ligge hvor som helst.
Samtidig har vi forsøgt at gøre
linjen til en del af Mors. Vi har et
nært samarbejde med Morsø Gymnasium om skemalægningen, 

Snart blev det klart for mig,
at eleverne ganske enkelt
var vant til at blive taget
seriøst
ligesom eleverne har optrådt i
forbindelse med både børneteaterfestivalen i Nykøbing Mors 2013
og Kulturmødet i august. Typisk
har i hvert fald en af de to offentlige forestillinger taget udgangspunkt
i Mors.
Et frirum, hvor man kan være
-og udvikle - sig selv

Udover den konkrete faglige læring
og udvikling er der udsagn fra
eleverne, der ofte går igen: ”TeaterTalent Mors er et trygt frirum, hvor
man ikke bare kan være sig selv,
men også udvikler det selv, man
har”.

”TeaterTalent Mors er mit praktiske
frirum. Skolen/gymnasiet er alt det
teoretiske”.
Tidligere studsede jeg lidt over, at
TeaterTalent Mors blev oplevet som
et frirum, for vi kræver høj disciplin, og der er mødepligt til ALLE
aktiviteter.
Hen ad vejen er det dog gået op for
mig, at der i mange unge mennesker er en kæmpe længsel efter at
arbejde med noget, der er større
end dem selv, at blive taget alvorligt
og at lære fordi man selv vælger det.

Måske er det modbevægelsen til
vore dages reality-shows, hvor
hurtig berømmelse bliver tilbudt
mennesker bare for at være det de
er, men uden dybere mening eller
ønske om at udtrykke noget.
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Talentudviklingen
kræver politisk vilje
Det er vanskeligt, hvis ikke umuligt, en gang for alle at definere,
hvad talent er. Det ligger i talentets
natur, at det ikke sådan lige kan
sættes på formel. Spørger man
ordbogen, er svaret, at talent er en
særlig evne eller begavelse inden for
et bestemt område, men det får os
ikke mange spadestik dybere. For
i vores forståelse af talent ligger der
en ukendt faktor, der gør det svært
at sætte rammer op omkring.
Så hvor begynder vi, når vi politisk
skal arbejde med talentudvikling?

plejes. Og hvor selve talentet kan
være svært at definere, så er den del,
der handler om hårdt arbejde, langt
mere håndgribelig. Hvis man går
til talentbegrebet på denne måde,
åbner der sig med det samme en
lang række nye perspektiver i forhold til, hvordan man fremdyrker
og understøtter talent.

For mig at se er noget af det mest
begavede, der er sagt om talent, at
succes består af 10 procent talent
og 90 procent hårdt arbejde. Det
slår nemlig fast, at talentet ikke kan
stå alene, men aktivt skal dyrkes og

Hvis man i folkeskolen opdager et
talent for filmkunsten, skal vi som
samfund sikre, at dette talent kan
blomstre. I dette tilfælde kræver det
mediefagsundervisning i gymnasiet,
filmskoler med god undervisning

For mig som politiker er det
åbenlyse svar, at vi skal skabe nogle
rammer og systemer, hvor talentet
kan modnes og dyrkes.

og filmstøtte til unge talenter for
at tage nogle eksempler.
Med andre ord er det afgørende
i udviklingen af talenter, at vi
kulturpolitisk prioriterer de rammer, de skaldygtiggøre sig under.
Men hvorfor skal vi overhovedet
gøre en indsats for at fremme
talentudvikling?
Det socialdemokratiske svar er, at
vi skal fremme den bedst mulige
kvalitet i kunstneriske og kultur
elleværker og opførelser. Det er
en central kulturpolitisk opgave.
Og forudsætningen for kvalitet i
værker og opførelser er ganske enkelt dygtige kunstneriske udøvere.
Talentudvikling hænger altså 

direkte sammenmed kvalitet, når
man kigger på spørgsmålet med
socialdemokratiske briller.
Talentudviklingen understøttes i
dag gennem rigtig mange kanaler. Men der er ingen tvivl om, at
arbejdet starter i de unge år. Her
spiller folkeskolen en vigtig rolle.
Der skal gives plads til, at man
både inden og uden for folkeskolen
kan udøve kunstarter. Den åbne
skole, hvor lokale idrætsforeninger,
musikskoler, erhvervsliv og meget
andet inddrages af skolen, er en
vigtig vision i denne forbindelse.
Vores folkeskole skal arbejde aktivt
med at skabe de samarbejder, der
fremmer berøringen med kunst og
kultur i børnenes hverdag.
Indsatsen i folkeskolen kan dog
ikke stå alene. Gode skoler, hvor
studerende kan udvikle deres talent
inden for eksempelvis billedkunst,
skuespil og musik er helt nødvendigt. Hvis ikke vi som samfund
kan tilbyde talenterne kunstneriske
uddannelser af høj kvalitet, kan vi
skyde en hvid pil efter talentudviklingen her og nu. Derfor er det i
samme åndedrag også på sin plads
at fyre en bredside af mod regeringens omprioriteringsbidrag, der
medfører nedskæringer på kultur
og uddannelse. Det er både på kort

og langt sigt meget problematisk.
Nedskæringerne bliver en stopklods, og i værste fald ødelæggende,
for både udviklingen af kunst- og
kulturlivet og uddannelserne, der
skal levere dygtige kunstnere hertil.
Hvis ikke fødekæden af dygtige talenter til de store scener er på plads,
vil vi i sidste ende ikke kunne sikre
opførelser og værker af tårnhøj
kvalitet. Set med socialdemokratiske briller vil det være en potentiel
katastrofe – og derfor stiller vi også
meget kritiske over for regeringens
nedskæringer.
Hvis vi ønsker at fremme talenterne
i dansk kunst- og kulturliv, kræver
det først og sidst, at vi fra politisk
side prioriterer det.
Under alle omstændigheder er det
dog vigtigt, at vi ikke lader os stoppe af midlertidige politiske vinde
fra højre, men i stedet fortsætter
med at diskutere, hvordan vi fremmer talent.
Det er et kærkomment initiativ,
som forhåbentligt kan bidrage til
en dybere forståelse af talentbegrebet.

Hvis ikke
fødekæden
af dygtige
talenter til
de store
scener er
på plads,
vil vi i sidste
ende ikke
kunne sikre
opførelser
og værker
af tårnhøj
kvalitet
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