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Om Elia Kazans filmklassiker med Marlon Brando 

”Marlon Brando og filmatiseringen fra 1951 er tung i ens forestilling om dette 

værk. Men det, som griber mig i genlæsningen, er relationen mellem søstrene. 

Hvordan Blanches fortid ses gennem relationen til søsteren, hvilket liv de to må 

have levet, og hvad som har ført dem i så forskellige retninger. Men jeg gribes 

også af Blanches relation til Mitch og af, hvordan han er et sidste håb om en udvej 

ud af en ekstremt fastlåst situation, fordi det stiller spørgsmålet: hvor villige er vi 

til at gå kompromis med os selv for at komme væk?”  

Instruktør Peer Perez Øian 

 

 

Om arketyper og klassikere 

”Det universelt menneskelige bliver tydeligere for os, fordi det er arketyper. Det, 

jeg interesserer mig for i mit arbejde, er at lege med ikke bare publikums, men 

også mine egne forventninger til det klassiske materiale. Det er interessant at 

eksperimentere med disse arketyper og med de forventninger, der følger med 

dem, for man lytter på en anden måde, som publikum spiller man en mere aktiv 

rolle og tjekker: nå, er Stanley sådan, er Blanche sådan, er Stella sådan i dag.” 

Instruktør Peer Perez Øian 
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UTÆMMELIGT BEGÆR OG UENDELIG KÆRLIGHED 

En af den moderne teaterhistories rigeste og mest komplekse karakterer, Blanche 

DuBois, har 75 år efter OMSTIGNING TIL PARADIS blev skrevet fortsat fingeren på 

pulsen, når det kommer til de krav, der stilles til kvinderollen i dag. Stykket er 

ifølge Tennessee Williams først og fremmest en ”tragedie af misforståelser” – 

hvor stykkets mesterligt fremskrevne arketyper på tragisk vis går fejl af hinanden. 

For første gang nogensinde spiller Aarhus Teater i stor ensembleforestilling 

Williams’ ikoniske drama om begær, kærlighed og jalousi på samfundets bund. 

Premiere på Aarhus Teater Scala d. 6. maj 

Begærets trykkoger 

Stella og Stanley Kowalski bor til leje i en kummerlig lejlighed, hvor livet går sin vante gang. Men en dag 

får de besøg af Stellas tonedøve storesøster Blanche DuBois, der er fuld af søforklaringer omkring 

omstændighederne for hendes ankomst, men familieformuen er formøblet, og hendes gode ry og rygte 

som skolelærer er skandaliseret efter en affære med en ung elev. Blanches invadering af lejligheden og 

da ordene kommer til kort, lukker han dæmonerne ud af skabet. Udenfor kører toget med jævne 

mellemrum forbi den lille lejlighed. Hvert tog repræsenterer en chance, de ikke greb, og minder dem 

om, at det kører uden dem.  

Centralt i stykket står Blanche DuBois, der i al sin menneskelige kompleksitet og tvetydighed er en af de 

vigtigste roller i nyere tids amerikansk teater. Hun er skiftevis charmerende og utålelig; lalleglad og 

gravalvorlig; optimist og pessimist; fascineret af og forfærdet over Stella og hendes livsvalg; fejlbarlig og 

foranderlig, liderlig og tilknappet, som vi alle er. 

Dramatik fra øverste hylde 

OMSTIGNING TIL PARADIS er en dramatisk sværvægter fra allerøverste hylde om at ville hinanden det 

bedste, men ikke vide hvordan man gør det. Tennessee Williams har skrevet et mesterværk i komplette 

og komplekse arketyper, som hver især står krystalklart, om faren ved at holde begæret og drifterne i 

skak for længe. Om hvordan alle taler forbi hinanden, når ingen rigtig lytter. Og om hvad vi mennesker 

kan udsætte vores nærmeste for, hvis vi er under tilstrækkeligt pres. 
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Stor ensembleforestilling 

Nanna Bøttcher har de seneste sæsoner spillet stærke kvinderoller i monologen GIRLS AND BOYS og i 

LEONORA CHRISTINA, som endelig kan spille for publikum i den kommende sæson. I OMSTIGNING TIL 

PARADIS spiller hun den forbitrede giftblomst Blanche DuBois, mens ensembleskuespillerne Mette 

Døssing og Jacob Madsen Kvols endnu en gang spiller et ægtepar, som på godt og ondt slår gnister – 

som de har gjort det i bl.a. MEDEA og EN KVINDE UDEN BETYDNING, der ligeledes spillede på Scala. 

Yderligere medvirker Christian Hetland, Carla Eleonora Feigenberg (der fra kommende sæson 

indtræder i teatrets ensemble), Viktor Pascoe Medom og Lukas Toya.  

Ensemble som husorkester 

Alle skuespillere er på scenen gennem stort set hele forestillingen og fungerer bl.a. som lydspor, hvor de 

spiller sange og baggrundsmusik. Skuespillerne, der er vant til at bruge kroppen som instrument, får 

dermed i OMSTIGNING TIL PARADIS et konkret instrument i hænderne at forholde sig til og bliver sat på 

en uvanlig opgave. Det gennemgående band mimer settingen i New Orleans, hvor historien udspiller sig, 

og giver et levende og organisk udtryk til forestillingen.  

Klaustrofobisk scenedesign 

Franciska Zahle har skabt en trykkoger af en scenografi, hvor den uudholdelige sydstatsvarme og de 

skrånende gulve skaber en tragtfornemmelse, der presser karaktererne helt op i det røde felt, og hvor 

kun kolde colaer, Budweisers og Ballantines stiller tørsten og holder neuroserne ude. De mange 

kostumer er ligeledes Franciska Zahles værk. Husinstruktør på Det Norske Teatret siden 2014, Peer 

Perez Øian, der er halvt norsk halvt amerikansk, står for iscenesættelsen af dramaet, som Louise W. 

Hassing har oversat. Kim Engelbredt står for lyddesign, Jim Falk står for lysdesign og Gaute Tønder er 

komponist. 
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KREDIT KREATIVT TEAM 

OMSTIGNING TIL PARADIS 

Aarhus Teater Scala 6. maj – 11. juni 

 

HOLDET BAG 

AF      Tennessee Williams 

OVERSÆTTELSE     Louise W. Hassing 

ISCENESÆTTELSE    Peer Perez Øian 

SCENOGRAFI & KOSTUMEDESIGN  Franciska Zahle 

LYDDESIGN     Kim Engelbredt 

LYSDESIGN     Jim Falk 

KOMPOSITIONER    Gaute Tønder 
 

 
MEDVIRKENDE PÅ SCENEN 
 
BLANCHE DUBOIS    Nanna Bøttcher 

STELLA KOWALSKI    Mette Døssing 

STANLEY KOWALSKI    Jacob Madsen Kvols 

HAROLD MITCHELL    Christian Hetland 

EUNICE     Carla Eleonora Feigenberg 

STEVE      Viktor Pascoe Medom 

UNG MAND M.FL.    Lukas Toya 
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CITATER 

Instruktør Peer Perez Øian 

”Da jeg blev spurgt, om jeg ville instruere Tennessee Williams, måtte jeg lige synke en gang, for han er 

en stor udfordring. Men den slags skal man af og til tage imod. Og Tennessee Williams er et eksempel 

på, at man nogle gange tror, man har en forståelse af et værk og en dramatik, men når man arbejder 

med det, bliver man overrasket over, at der sker noget helt nyt.” Instruktør Peer Perez Øian 

 

“I arbejdet med forestillingen skal vi ikke dekonstruere og bryde ned, men nyde det arbejde, der ligger 

i at søge til essensen. Det er en meget billed- og symbolstærk tekst. Derfor er den god til at begejstre og 

bevæge. De problemer, Williams behandler i hele sit forfatterskab, er jeg glad for at lægge arm med: at 

få mulighed for at skabe et rum til at udforske det billedstærke, næsten mytologiske univers, Williams 

har.”  

 

Mette Døssing om at spille voldsomme fortællinger: 

"For mig er det fremmed at lade følelsen gå så langt. Normalt har vi alarmer i hovedet, der får os til at 

stoppe, inden det går for vidt. Men jeg kan godt forstå det til en vis grænse. Vi ser en form for galskab. 

Og vi må spørge: kan jeg virkelig gøre det samme, hvis jeg var presset helt ud i tovene?" 

 

Jacob Madsen Kvols finder en tryghed i arbejdet ved være i et solidt ensemble: 

"Jeg er superglad for at høre til et sted, hvor jeg kender mine kollegaer rigtig godt. Det betyder, at når vi 

begynder prøverne, kan vi springe nogle led over. Vi behøver ikke føle os ind på hinanden. Jeg kan 

hurtigere gå til nogle større bud på karakteren. Det kan være en grænseoverskridende proces, men det 

giver en tryghed at vi kender hinanden i ensemblet." 

 

Nanna Bøttcher minder også om vigtigheden i at tilgå enhver rolle objektivt: 

"Selv klassiske karakterer, som er spillet mange gange før, fortjener hver gang, at vi undersøger dem på 

ny, nysgerrigt og åbent og med samme omhu som var det en helt nyskrevet karakter.” 



7 
 

BLANCHE DUBOIS:  
DEN OVERSPÆNDTE NEUROTIKER 
Blanche DuBois er en figur, der gennem årene har lagt ryg til en del etiketter: overspændt, hysterisk, 
neurotisk, løgner. Men Nanna Bøttcher, som portrætterer hende, vil ikke kalde hende noget bestemt: 

”Det afspejler måske mere, hvordan man – mænd? – har set på Blanche gennem tiden. Hvis tilpas 
mange ser en person som sur, kan man let vedtage en sandhed om, at den person er sur. Men måske er 
det mere andres blik på Blanche, og ikke sådan, hun ser sig selv. Jeg vil stå på mål for hende som et helt 
menneske. Selv klassiske karakterer, som er spillet mange gange før, fortjener, hver gang, at vi 
undersøger dem, på ny, nysgerrigt og åbent og med samme omhu, som var det en helt nyskrevet 
karakter.” 
 

Nanna Bøttcher spiller Blanche DuBois. Hun er nomineret til 
Årets Reumert 2022 i kategorien Årets Kvindelige Skuespiller 
for sin solo præstation i Girls & Boys.  

 

 

 

 

Uddrag fra Blanche og Stellas genforening, da Stella kommer hjem til Blanche i lejligheden: 

BLANCHE 

Du er alt, hvad jeg har i hele verden, og du er ikke glad for at se mig. 

 

STELLA 

Det ved du godt ikke er sandt, Blanche. 

 

BLANCHE 

Er det ikke? – Jeg havde helt glemt, hvor stille du er. 

 

STELLA 

Du har aldrig givet mig en chance for at sige ret meget, Blanche. 
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CV KREATIVT TEAM 

Peer Perez Øian Instruktør 

Norsk-amerikanske Peer Perez Øian er uddannet ved Emerson College i Boston og Kunsthøgskolen i 

Oslo. Siden han blev færdiguddannet i 2010 har han arbejdet ved de førende teatre i Norge, særligt Det 

Norske Teatret i Oslo hvor han siden 2014 har været tilknyttet som husinstruktør. Her har han bl.a. gjort 

sig bemærket med kritikerroste nytolkninger af klassiske tekster, som Shakespeares Hamlet og Macbeth, 

men også med særprægede iscenesættelser af moderne dramatik og poesi. For iscenesættelsen af 

Bruckners Syg Ungdom fik Perez Øian Heddaprisen som Årets Instruktør i 2011 og hans iscenesættelse 

af Øyvind Rimbereids digterværk Solaris korrigert blev i 2016 belønnet med tre Heddapriser, deriblandt 

prisen for årets forestilling. Sommeren 2022 skal Perez Øian for anden gang instruere Norges ældste 

friluftsspil; Spelet om Heilag Olav på Stiklestad. Omstigning til Paradis er hans første iscenesættelse ved 

Aarhus Teater. 

 

Franciska Zahle Scenograf  

Franciska Zahle debuterede som scenograf i stykket Dødshjælp på Mungo Park Kolding efter at være 

blevet uddannet scenograf og kostume-designer på Den Danske Scenekunstskole i 2015. Herefter skabte 

hun det sceniske univers til Melodien der blev væk på Nørrebro Teater, som hun modtog en Reumert 

talentpris for. Hun har desuden lavet scenografi til Medea på Uppsala Stadsteater, Skymningsrøg på 

Göteborg Stadsteater, Et Dukkehjem og Et Juleeventyr på Helsingborg Stadsteater, Lollikes Revolusjon på 

Nationalteatret i Oslo og Aladdin på Det Kgl. Teater, Frit Flet på Sort/Hvid og Mungo Park Kolding, 

Orlando på Malmö Stadsteater og Helligtrekongersaften på Odense Teater. Blandt hendes seneste 

forestillinger er Desertør på Østerbro Teater, Meningen med Døden på Malmø Stadsteater samt Ibsens 

En Folkefjende og Dickens’ Et Juleeventyr på Nørrebro Teater. På Aarhus Teater har hun lavet scenografi 

til Medea og Lollikes Hospitalet og Revolution, der også begge spillede på Sort/Hvid, og senest Lollikes 

Kagefabrikken. 
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Gaute Tønder Komponist 

Gaute Tønder er norsk komponist som har stået bag musikken til en hel del forestillinger særligt for 

Nationaltheatret og Det Norske Teatret i Oslo. Han har derudover stået bag kompositioner til de norske 

tv-serier Magnus og Stjernestøv for NRK samt til Home for Christmas 2 for Netflix. Han har tidligere 

arbejdet sammen med Peer Perez Øian på blandt andet Pang! på Riksteatret og på Kasimir og Karoline 

på Det Norske Teatret.  

 

Kim Engelbredt Lyddesigner 

Kim Engelbredt har igennem mere end 35 år arbejdet som tonemester og lyddesigner på Aarhus Teater, 

og stået for lyduniverset i mere end 100 forskellige forestillinger. Blandt de seneste kan nævnes MORPH, 

Premiere, Den Gode Vilje, Hospitalet, Biedermann og Brandstifterne og sidste sæson skabte han 

lyduniverset på Friheden og Parasitterne, Audition samt på Dancer in the Dark og Orestien. På de to 

sidstnævnte arbejdede han tæt sammen med hhv. Marie Højlund og Jenny Rossander (aka Lydmor). Kim 

Engelbredt har endvidere skabt lyddesignet på forestillingerne Se Dagens Lys, Ordet og Den 

Vægelsindede på Scala, Denungewertherslidelser og The Supreme Gentleman på Studio, Kærlighedens 

Forrykte Former, 100 Sange og Girls & Boys på Stiklingen og Leonora Christina – Sandhedens dronning på 

Scala. Senest har han genskabt lyden på Aarhus Teaters genopsætning af den reumertvindende Ordet 

samt Kagefabrikken og musik- og danseforestillingen Sandmanden på Scala. 

 

Jim Falk Lysdesigner 

Jim Falk blev uddannet lysdesigner fra Den Danske Scenekunstskole i 2020. Han har tidligere designet lys 

til forestillingerne Madeleine og Drømmene på Mungo Park Kolding og denungewertherslidelser, der 

spillede på Aarhus Teater og Sort/Hvid i 2020. Siden har han lavet Katalog Over Kommende 

Katastrofer på Teater Får 302, Mit Navn Er Greta på Aveny-T og Nykøbing Falster Revyen 2021, Work 

Bitch på Sort/Hvid, Jytte fra marketing er desværre gået for i dag på Nørrebro Teater og Cook Book på 

Teater Grob.  
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CV MEDVIRKENDE 

Nanna Bøttcher blev en del af ensemblet i 2015 og har siden medvirket i blandt andet Erasmus 
Montanus, Lazarus og Kærlighedens forrykte former, for hvilken hun blev Reumert-nomineret i 
kategorien Årets Kvindelige Ensemblerolle. Senest har man kunne opleve hende i Kagefabrikken, Romeo 
& Julie og i den anmelderroste monolog Girls & Boys.  
Hun er nomineret til Årets Reumert 2022 i kategorien Årets Kvindelige Skuespiller for sin solo præstation 
i Girls & Boys.  

 

Jacob Madsen Kvols har siden 2007 været tilknyttet teatrets ensemble og medvirket i utallige 
forestillinger. I de senere sæsoner har han haft fremtrædende roller i Lyden af de skuldre vi står på, 
Erasmus Montanus og i musicalen Lazarus. For sin rolle som Frank´N´Furter i The Rocky Horror Show 
modtog han Årets Publikumspris og en Reumert-nominering for Årets Mandlige Hovedrolle. Han portræt 
af Scrooge i Et Juleeventyr gav ham nomineringer både til Teaterpokalen og Reumert i 2021.  

 

Mette Døssing har været en del af ensemblet siden 2007 og høstede stor ros i den 
Reumertvindende monolog af Sarah Kane 4:48 Psychosis på Studio i 2018, og hun modtog endvidere i 
2016 en Reumert for Bedste Kvindelige Birolle som Kristin i Strindbergs Frk. Julie. I denne sæson har hun 
senest medvirket Når vi døde vågner, Kagefabrikken og Romeo & Julie.  
 

Christian Hetland har været en del af ensemblet siden 2015. Han har blandt andet medvirket i Se 
dagens lys, Dancer in the Dark, Et Juleeventyr og senest i Ordet, Alice i Eventyrland og Romeo & Julie.  
 

Viktor Pascoe Medom blev i 2020 en del af Aarhus Teaters ensemble og har her medvirket i 
blandt andet Charlie & Chokoladefabrikken, Jeg er jo lige her og Alice i Eventyrland og senest som Romeo 
i Romeo & Julie.  
 

Carla Eleonora Feigenberg er uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i København i 2021 og 
har siden medvirket i Jean de France på Grønnegårds Teater. Hun vil fra 2022 være en del af teatrets 
ensemble.   
 

Lukas Toya blev i 2021 færdiguddannet ved Den Danske Scenekunstskole i Odense. Han har blandt 
andet medvirket i filmene Far til Fire og i forestillingerne Ronja Røverdatter på Odense Teater og i Til 
ungdommen på Teater V.  


