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NU KAN DU VÆRE MED TIL AT BESTEMME VINDEREN AF:  

”DRAMATISK DEBUT 2016” PÅ TEATER V  
- MØD OP TIL STORE FINALEDAG SØNDAG D. 22.11.2015 

 
Teater V`s store manuskriptkonkurrence for debuterende dramatikere afholdes nu for 4. gang, og 
afgøres ved et storstilet finalearrangement på Teater V i Prøvehallen i Valby, hvor der foruden 
hovedprisen på 100.000 kr, blandet andet, også uddeles en publikumspris på 15.000 kr.  
 
Publikumsprisen gives til det af de tre finalemanuskripter, som opnår flest stemmer fra det til finaledagen 
fremmødte publikum.  
 
1. prisen er på 100.000 kr. samt professionel dramatikerdebut på Teater V søndag d. 21. februar 2016. 
2. prisen er et arbejdslegat på 10.000 kr. samt en uges workshop med professionelle teaterfolk. 
3. prisen er et arbejdslegat på 5.000 kr. samt en uges workshop med professionelle teaterfolk. 
 
Årets jury består af: Dramatiker Jakob Weis (juryformand, dobbelt Reumertvinder, samt leder af 
”Dramatisk Udvikling” på Teater V), sceneinstruktør Madeleine Røn Juul, skuespiller Jens Jørn 
Spottag, dramaturg Ninette Mulvad (Folketeatret), dramatiker Line Mørkeby, skuespiller Camilla 
Bendix, samt teaterleder Pelle Koppel (Teater V)   
 
Programmet for finaledagen er som følger: 
 

Kl. 11.00 - til ca. 11.15 I TEATERSALEN 
Teaterleder Pelle Koppel byder velkommen. 

 
Kl. 11.15 - til omkring kl. 13.00 I TEATERSALEN 

1. Reading - "Godt vi har Allan" af Peder Frederik Jensen - instrueret af Inger Eilersen 
Med: Sofia Nolsøe, Kristoffer Fabricius & musiker Anders Birk 

 
Kl. ca. 13.00 - 13.30 I BILLETBAREN 

Pause / sandwich & øl/vand  
 

Kl. 13.30 – til omkring kl. 15.15 I TEATERSALEN 
2. Reading - "Nøgne damer" af Karin Bang Heinemeier - instrueret af Mia Lipschitz 

Med: Mia Lerdam, Karen-Lise Mynster & Morten Burian 
 

Kl. ca. 15.15 - 16.00 I BILLETBAREN 
Pause / kaffe & kage 

 
Kl. 16.00 – til omkring kl. 17.45 I TEATERSALEN 

3. Reading - "En festsang for Lonnie" af Peter Poulsen Jacobsen - instrueret af Frede Guldbrandsen 
Med: Henrik Birch, Kristine Nørgaard, Morten Christensen & Marina Bouras 
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Kl. ca. 17.45-18.00 I TEATERSALEN 
Hils på - og stil spørgsmål til - de tre finalister ...   

 
 

Kl. 18.00 I FOYEREN / BILLETBAREN 
Pause / aftensmad/ afstemningen starter 

(Jurymedlemmer, samt publikummer skal/kan afgive deres stemme indtil kl. 18.30) 
 

Kl. 18.30 I BILLETBAREN 
Afstemningen er slut / stemmerne tælles sammen! 

 
  Kl. ca. 19.00 I TEATERSALEN 

PRÆMIEOVERRÆKKELSE 
Offentliggørelse af 1., 2. og 3. prisen, samt motivation af og anerkendelse til  

de syv manuskripter/dramatikere, der blev sorteret fra som de allersidste inden finalen. 
  

Kl. ca. 19.30 - ?  I BILLETBAREN 
  Øl, vand & vin - kan købes  
 
Hvem kan deltage som publikum og være med til at vælge vinderne søndag den 22. november? 
 
Alle kan deltage. Det er gratis, og du får som publikum mulighed for at stemme på vinderen, hvis du vel 
og mærke har set alle tre readings. 
 
Som tak for hjælpen stiller Teater V kaffe/kage og sandwich og aftensmad til rådighed for publikum. 
Teater V er glade for, at man stiller sin søndag til sin rådighed og hjælper os med at bestemme, hvilket 
stykke vi skal producerer, og hvilken dramatikerspire der skal vinde konkurrencen - og publikumsprisen. 
 
 
Du kan tilmelde dig finaledagen ved at skrive til billet@teater-v.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Teater V 
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