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Inspirationsmateriale

KÆRE LÆRERE OG ELEVER!
Velkommen til Kagefabrikken, der både er en skidesjov tragedie om at tabe sig (selv), en kitchet, naiv fantasi om
et liv på en fabrik og en grotesk farce om kage, krise og klæbrigt konsulentkrymmel.
I Kagefabrikken stikker dramatiker Christian Lollike fingrene i den glasur, vi pynter os med, når tingene går godt.
For hvad sker der med empatien og tolerancen, når vi presses på vores brød og vores holdninger?
Håber I vil finde inspiration til jeres arbejde med Kagefabrikken i dette materiale, hvor I kan finde undersøgende
opgaver til genrer, konflikter og musik. Desuden får I også et udvalg af kostumetegninger og et uddrag af manuskriptet, så I selv kan prøve kræfter med arbejdet med forestillingen.
Christian Lollikes blik på verden er ofte sjovt - men aldrig for sjov.
Kagefabrikken er ikke kun de andre. Det er også den enkelte. Det er også dig.
Vi glæder os meget til at se jer i teatermørket.
Aarhus Teater Læring / oktober 2021
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Praktisk information
KAGEFABRIKKEN
af Christian Lollike & Franz Wilhelm Søes-Cybulski
Aarhus Teater Scala

19. november til 18. december

Billetbestilling
Fysisk fremmøde

Aarhus Teater Billetservice , Teatergaden

Telefon

Tlf. 70 21 30 21 (man. - fre. 10-14)

Mail		

billet@aarhusteater.dk 		

Priser
Skolebilletter (når skolen bestiller)
Ungdomsbilletter (under 25 år)

65 kr.
80 kr.

HOLDET BAG
Iscenesættelse
Scenografi
Kostumedesign
og scenografisk konsulent
Koreografi
Lysdesign
Lyddesign

Niels Erling
Franciska Zahle

Medvirkende
		
		
		

Kristian Holm Joensen, Nanna Bøttcher,
Jacob Madsen Kvols, Anders Baggesen,
Sofia Nolsøe, Mette Døssing,
Mette Klakstein, Clint Ruben*

		

* Studerende fra DDSKS, SKUESPIL, AARHUS

Eilev Skinnarmo
Marie Brolin-Tani
Andreas Buhl
Kim Engelbredt

GRATIS INTRODUKTION TIL FORESTILLINGEN I SCALA FOYER
Kom til kort, uformel og ganske gratis introduktion til aftenens forestilling.
Alle er velkomne - hvad enten du har billet, allerede har set forestillingen
eller blot interesserer dig for hvorfor lige netop denne forestilling spilles.
30. nov. og 3. dec. kl. 18.15 – 18.30
7. , 10. og 16. dec. kl. 18.45 – 19.00
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Christian Lollike

Inden I læser inspirationsmaterialet og ser forestillingen, vil vi gerne have, at
I stopper op et øjeblik og forholder jer til kunstens rolle i vores samfund.
Godt nok er der sjovt på KAGEFABRIKKEN, men lige under overfladen lurer tragedierne: mobning, selvmord og
fremmedhad.

Kunsten skal påvirke samfundsdebatten

Christian Lollike er dramatikeren og teatermanden, der tør bryde tabuer og give sig i kast med de mest kontroversielle emner. Han er berømt og berygtet for sine grænseoverskridende og samfundskritiske stykker.
Christian Lollike spidser ører, når ordet ’tabu’ bliver nævnt, for
•
Hvad fortæller det om vores samfund og vores værdier?
•
Hvad er det, man ikke må krænke og hvorfor må man ikke det?
Lollike vil gerne have skeletterne til at vælte ud af skabene og tvinge publikum til (også) at tage stilling til det, der
er ubehageligt. Det skal give os muligheden for at tilegne os en viden, der udvider vores horisont.
Hans dramatiske metode er at konfrontere standpunkter og positioner. Men – og det er meget vigtigt for at
forstå Lollikes ståsted – der følger ingen klar dom; der findes ikke én sandhed og ingen faste meninger, ingen
tydelig morale.
Kunsten skal påvirke samfundsdebatten og det centrale for Lollike er, at vi skal diskutere kunstens rolle og reflektere i vores møde med den.
Kilde: Birgitte Dam: Scenekunst på kanten. Christian Lollikes politiske univers. Forlaget Frydenlund 2018
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EN DISKUSSION AF KUNSTENS ROLLE
Herunder finder I en række udsagn, der forholder sig til, hvad kunst skal og må.
Udsagnene er på ingen måde et udtryk for hverken Christian Lollikes eller de involverede kunstneres holdning, men tænkt som et oplæg til en klasse-diskussion.

INDEN I SER FORESTILLINGEN
Tag en snak om, hvorvidt I er enige eller uenige i følgende udsagn. Begrund så vidt muligt altid med konkrete
eksempler fra kunstens verden.

•

Offentligheden vil have fortællende kunst, der blander sig i debatten, som sætter afgørende
spørgsmål til diskussion, og som i det hele taget indgår i en dialog med samtiden eller samfundet.

•

Kunstneren har en særlig forpligtelse over for samfundet.

•

Det er en afgørende præmis for betydningsfuld og samfundsdiskuterende kunst ikke at såre nogens følelser.

•

Det er kunstens opgave at undgå at fremkalde nogen former for ubehag eller smerte.

•

Vi må ikke forbyde kunsten at røre ved det, der gør virkelig ondt i samfundet.

EFTER I HAR SET FORESTILLINGEN
Forhold jer til udsagnene igen. Har I ændret holdning?
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Et spørgsmål om genre(r)
Kagefabrikken begynder med denne prolog:
Scene 0. Der var engang en fabrik
”Der var engang en fabrik. En hyggelig kagefabrik, der lå ved en lille by ved navn Borgsø. Fabrikken var ikke større end at alle kendte hinanden. Der var en omgængelig, indforstået, men også hyggelig tone. Ja, ind imellem var
det som om, at den konstante duft af friskbagte kager hensatte medarbejdere og ledelse i et særligt godt humør
som smittede af på hele byen”
• Læs prologen højt. Hvem er den henvendt til? Med hvilken stemmeføring skal den fremføres?
Og med hvilken kropsholdning? Hvorfor?
• Hvilken genre hører prologen til?
Herefter fortsætter manuskriptet med Scene 1: Niels’ selvmord og følgende regi:
(Kagefabrikant Niels Agger forsøger at begå selvmord. Intet fungerer for ham og han må råbe om hjælp efter sin
kone Else, der kommer løbende ind i fabrikshallen)
• Hvordan skal vi nu læse prologen, når vi ved, at den fortsætter direkte over i et selvmordsforsøg?
Nu er vi vågnet op! Det er et genresammenstød af de større og det er karakteristisk for de mange sammenstød,
der opstår på Kagefabrikken.
Da instruktør Niels Erling på den første prøvedag fremlagde sine tanker og visioner for forestillingens udtryk, var
det med rigtig mange genrer i spil.
Som den mest dominerende genre står sitcom’en. En sitcom (situation comedy) er traditionelt et kort format,
der fokuserer på den ’lette’ underholdning. Den er baseret på sjove, hverdagslignende situationer med fastlåste
typer, fysisk komediespil og fastlåst repliklevering og følger typisk miljøer som hjemmet, arbejdspladsen eller
venneflokken. En sitcom kræver ikke intellektuelt meget af sine seere og det er ikke nødvendigt med en stor
referenceramme for at forstå de jokes og vittigheder, der som regel falder i en lind strøm. Og skulle man alligevel
have svært ved at følge med, så er der dåselatter til at hjælpe seeren med at fange de sjove pointer.
Et teater med dåselatter og virkelig ”dum” humor? Det skal blive spændende at se, hvordan det realiseres på scenen. Prøveforløbet er kun i sin spæde start (begyndelsen af oktober 2021), og der arbejdes ihærdigt i prøvesalene.
Kagefabrikken skal dog ikke udelukkende være en sitcom, men også hente inspiration fra andre genrer som
tragedie, gyser, farce, musical og workplacecomedy. Genrer er altid i bevægelse og i dag skubber de ofte til
hinanden, overlapper og blander sig.
• Definer genrerne tragedie, gyser, farce, muscial og workplacecomedy. Hvad kendetegner hver af dem,
hvilke ligheder og forskelle er der mellem dem?
• Hvad forestiller I jer, der kan komme ud af at blande dem?
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Konflikterne i Kagefabrikken
Se, der var engang en hyggelig kagefabrik, hvor alle kendte hinanden og havde det fedt og fortræffeligt. Altså
lige med undtagelse af fabriksejer Niels. Han overvejer at tage livet af sig, fordi sundhedshysteriet har fået folk
til at skrotte kagerne, og nu truer konkursen. Men så kommer virksomhedskonsulenten Faxholm. En slikket type
med management-lingo sukret ind i klæbrige buzzwords.
Nu skal fabrikken trimmes og revitaliseres. Medarbejderne må omstille sig, for de skal ud på en rejse med holdmoral og storytelling. Med robust identitet og high performance skal de nu genopfinde kagemarkedet og hjælpe
menneskeheden til en sundere livsstil: Løsning¬en er slankekager! Og her træder en kvinde ind på scenen. Hun
har, hvad der skal til: en opskrift på kager uden smør og mel. Men hun er også en kagebager i burka, og kagen er
oveni købet efter en hellig opskrift, hvilket giver udfordringer for de ansatte.
Sådan præsenteres forestillingen på Aarhus Teaters hjemmeside. Centralt i alle gode historier står konflikter. Alle
karakterer i stykket (og for så vidt også os alle herude i den virkelig verden) har mål. Mål for resten af dagen, for
det næste år og for resten af livet. Hvis vi alle blot kunne opnå vores mål, så ville hverdagen og vores fortællinger
skride fremad uden problemer, men verden og teatrets fortællinger består af levende mennesker og karakterer,
der sjældent vil det samme. For vores mål er ikke ens.
• Læs introduktion herover og udpeg, hvor mange konflikter, der ligger på lur på Kagefabrikken.
Hvem er i konflikt med hinanden? Hvilke konflikter er interne på fabrikken og hvilke kommer udefra?

Karakterer og kostumer
I Kagefabrikken udvikler figurerne sig ikke ret meget. De er typer, der er tydeligt optegnet og karikerede i deres
udtryk, ganske som i en sitcom. Det afspejler sig også i kostumerne, der er designet af Eilev Skinnarmo.
• Se på kostumetegningerne på de næste sider og undersøg om de karakteristika, der er skrevet om hver
karakter også kan ses i kostumerne.
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Niels Agger spilles af Kristian Holm Joensen
Niels er anithelt, drevet af angst, han er en tragisk skæbne og kan ikke mærke sig selv.
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Else Agger spilles af Nanna Bøttcher
Else er Niels’ kone, hun er fabrikkens hjerte, drevet af et ønske om at blive elsket og besidder en tragisk godhed
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Faxholm spilles af Jacob Madsen Kvols
Faxholm er skurken, han er drevet af profit og ønsket om magt. Desuden er han i besiddelse af en uendelig selvtillid.
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Musikken i forestillingen
I musikken og koreografien i forestillingen støder genrerne også sammen; det bliver voldsomt, komisk og
larmende i mere end én forstand.
Her kommer vi til at møde:
FITNESSMUSIK
DANSKTOP
ELEVATORMUZAK
TYSK AVANTGARDE-DANCE
TUNGE BAS-DRONER
HIPHOP
TECHNO
JAPANSK 70’ER-NEO-PSYCHADELIC-SYNTH-TRASH

• Søg på forskellige numre i genrerne og lyt til dem med hjertet og kroppen. Hvad får musikken jer til at føle?
Hvordan vil I bevæge jer til den?
• Hvordan forestiller I jer, at musikgenrerne bidrager til det I nu ved om Kagefabrikkens univers?

Et lille udvalg af musiknumre til inspiration:
Alt er skønt lige nu – Ulla Pia
Wir tanzen im 4-eck – Stereo Total
Pictures at an Exhibition: The Gnome – Tomita
Work Bitch – Britney Spears
Sandstorm – Darude
Kondisangen – Gustav Winckler
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Uddrag af manuskriptet
De følgende to scener er fra begyndelsen af stykket. Her møder medarbejderne konsulenten FAXHOLM, der
præsenterer dem for de forandringer, der skal ske på fabrikken.
LATTERCOACH er fortælleren (han taler til publikum her)
ØB, SALLY og CONNIE er medarbejdere på fabrikken. NIELS er direktøren.
• Lav ud fra de to scener en personkarakteristik af medarbejderne og undersøg, hvor konfliktstoffet ligger og
hvordan det kommer til udtryk.

SCENE 3. REDNINGSPLANEN MØDER MODSTAND
LATTERCOACH
Forandringens og nytænkningens vinde blæste igennem de gamle fabriksbygninger. Niels tænkte og Else talte
og Niels talte og Else tænkte, men tiden var knap, så de både talte og tænkte en anelse hurtigere, og så kaldte
Niels medarbejderne sammen for at orientere dem om situationen.
(Niels og Faxholm står i produktionslokalet foran medarbejderne)
NIELS
Der var engang en kagefabrikant, der var så tæt på konkurs, fordi folk ikke længere ville spise de kager han
producerede. Heldigvis fik han kontakt til en dygtig konsulent, som fortalte ham, at folk i dag ikke vil spise kager,
men leve slankt eller sundt. Det tog fabrikkens ejer straks konsekvensen af og besluttede at skabe landets første
slankekagefabrik.
ØB – SALLY – CONNIE
Slankekagefabrik?
ØB
Hvad er det du prøver at sige Niels?
FAXHOLM
Mit navn er Johnny Faxholm – virksomhedskonsulent. Det Niels prøver at sige er: Produktionen skal omlægges,
og vi skal som virksomhed fortælle en ny historie – og den skal vi fortælle med kroppen. Jeres ansigt er virksomhedens ansigt. Jeres kød er virksomhedens krop.
SALLY
Øh, den skal jeg lige have igen.
CONNIE
Det er ikke sådan noget med at vi ikke må ryge, vel?
FAXHOLM
Fra nu af skal vi forandre liv og vi begynder med os selv. Derfor skal alle medarbejderne på Borgsø Cookies gennemføre et effektivt slankeprogram.
ØB
Jeg har dårligt knæ, så hvis det er sådan noget med at løbe. Jeg har lægens ord for at...
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FAXHOLM
Hvis vi skal være troværdige afsendere af en slankekage, skal vi kunne dokumentere at den virker. Det vil give
omtale, troværdigheder – og være begyndelsen på en ny livsstil. Til glæde for alle. Ikke mindst jer selv. I er en
meget homogen arbejdsstyrke. Det kan da næsten ikke være lovligt mere? (Henvendt til Niels:) Det vil sende et
godt signal, et vigtigt signal.
CONNIE
Vi har altid talt sammen om alle ændringer, Niels.
SALLY
Det her mener du ikke, vel Niels?
ØB
Vi kender dig, Niels. Du vil da ikke ødelægge sammenholdet på vores fabrik, vel Niels. Hvad nu hvis vi nu går
ned i løn?
SALLY Igen?
ØB
Det her står jeg ikke model til.
FAXHOLM
Giv dem lidt tid, Niels.

SCENE 4. CONNIES FØDSELSDAG
LATTERCOACH
Som tiden gik så medarbejderne til sidst ingen anden udvej end at kaste sig ud i slankeprojektet, og påbegynde
rejsen mod de nye mål.
(Medarbejderne hører i radioen deres egen fødselsdagshilsen til Connie)
FAXHOLM
Undskyld, hvad foregår der her?
CONNIE
Jeg har fødselsdag. Jeg fylder 40.
ØB
40 fed og færdig, nej, det siger man ikke mere. Nu er man ung og ung.
CONNIE
Jeg har lavet lagkage.
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FAXHOLM
Så du har lavet lagkage...?
SALLY
Det plejer vi jo...
FAXHOLM
Men vi er i gang med en omlægning.
ØB
Vi plejer jo at spise lagkage, når nogen har fødselsdag, ikke Niels.
FAXHOLM
Det jeg hører dig sige ØB, er, at du ikke bekymrer dig om at vi risikerer at gå konkurs, hvis vi ikke lever op til
vores målsætning?
ØB
Vi går da ikke fallit, fordi vi spiser kage.
FAXHOLM
Connie har ikke tabt sig i flere uger – tværtimod.
SALLY
Men at spise lagkage en enkelt gang... Spis Connie.
FAXHOLM
Vi er ved at redde fabrikken og lige nu er Connies BMI på slingrekurs – og det er hverken godt for hende, dig
eller virksomheden.
ØB
Jeg har arbejdet på denne her fabrik i 25 år. Jeg har altid spist, sagt og set ud lige som jeg havde lyst til. Det skal
sådan en vandrende pind ikke komme og lave om på.
FAXHOLM
Her på fabrikken er vi ved at gennemføre et hamskifte. Det fører naturligvis visse frustrationer med sig, og netop
derfor er det vigtigt, at vi benytter os af en ikke voldelig kommunikationsform.
ØB
Jeg er kraftedeme ikke voldelig, men jeg kunne gå hen og blive det.
FAXHOLM
Jeg vil bede dig starte din sætning med, jeg oplever, at du...
ØB
Med hvad?
FAXHOLM
Sig, jeg oplever at du – og så din oplevelse.
ØB
Er du fræk?
(ØB går truende mod FAXHOLM)
FAXHOLM
Niels! I har tilsyneladende ikke forstået budskabet. Her på fabrikken taber vi ikke nok kilo. Hvis trimningen skal
gennemføres skal vi stramme os an.
(Faxholm går)

