
 

STORE FINALEDAG 
SØNDAG D. 11. APRIL 2021 fra kl. 12 til ca. 18.15 

 
 

Kl. 12.00 til ca. 12.05 
Teaterdirektør Pelle Koppel byder velkommen, og gennemgår dagens procedure. 

 
Kl. 12.05 - til ca. 13.15 

1. Reading: ASKEPOT I DET 21. ÅRHUNDREDE af Aleksa Okanovic 
Instruktør: Emil Rostrup Skuespillere: Mikkel Arndt, Camilla Bendix, Nanna Eide, Maria La Cour og Anne 

Sofie Wanstrup 

 
Kl. ca. 13.15-13.30 

PAUSE - og klargøring til den næste finale-cold-reading 
 

Kl. 13.30 til ca. 14.45 
2. Reading: MAKING A MONSTER af Marie Louise Cornelius  

Instruktør: Emil Rostrup Skuespillere: Tue Skovdahl Lunding, Emma Silja Sångren, Tina Gylling Mortensen, 
Lucia Vinde Dirchsen, Laura Skjoldborg og Anne Sofie Wanstrup 

 
Kl. ca. 14.45-15.00 

PAUSE - og klargøring til den sidste finale-cold-reading 
 

Kl. 15.00 - til ca. 16.15 
3. Reading: A:MAZE af Torben Guldberg 

 Instruktør: Emil Rostrup Skuespillere: Alexander Clement, Kristine Nørgaard, Mathias Flint, Nadia Jasmin 
Nielsen og Anne Sofie Wanstrup 

 

Kl. ca. 16.15-16.30 
Hils på de tre finalister 

 

Kl. ca.16.30 – 18.00 
PAUSE - PUBLIKUMSAFSTEMNING - OG JURY-VOTERING 

Publikum som har overværet alle tre finale-readings kan nu afgive deres stemmer! 
(Publikummer skal/kan afgive deres stemme pr. mail til lone@teater-v.dk  indtil senest kl. 17.00) 

 
Kl.18.00 til ca. 18.15 

KÅRING AF VINDEREN - PRÆMIEOVERRÆKKELSE 
Offentliggørelse af 1., 2. og 3. prisen, samt motivation af - og anerkendelse til  

7 af de manuskripter/dramatikere, som ikke kom i finalen. 



 

 
 

PRÆSENTATION AF DE TRE MANUSKRIPTER 
 

ASKEPOT I DET 21. ÅRHUNDREDE af Aleksa Okanovic 

Vi følger vi ægteparret SEBASTIAN og SARA igennem 7 sessioner, hos deres terapeut. Hele forløbet 
strækker sig over en periode på cirka 10 år, og i en del af sceancerne er deres fælles datter LIV også 

med. Med store tidsspring og vigtige nedslag kommer vi helt tæt på parrets ømmeste punkter. 
Fortællingen skal ses som en rekonstruktion af et familie-terapiforløb, i det 21. århundrede. 

 

MAKING A MONSTER af Marie Louise Cornelius 

Vi inviteres indenfor hos en ung fyr, Johan, som får besøg af en pige. Lige om lidt. Han er ved at gøre 
sig klar. Klar til hun ankommer. Klar til at drugge hende og have sex med hende hende for åben 

skærm. Det er i hvert fald planen, som først virkede lige til at gå til. Men virkeligheden har det med at 
fucke med vores planer. Historien er inspireret af virkelige hændelser, hvilket kun gør den endnu 

mere skræmmende. 
 

A:MAZE af Torben Guldberg 

A:Maze er titlen på det første online-talkshow som har kunnet måle sig med giganterne fra flow-TV 
og deres YouTube-udgaver. Dette nye underholdningskoncept har taget verden med storm, ikke 
mindst på grund af aftenens vært PUK VERGISTO, som også denne gang vil guide os gennem en 

labyrintisk underholdningscocktail af uforudsigelighed. Ugens gæster er ELISA, en dansk kvinde midt 
i 50´erne, hendes sponsorbarn ME, og den udstationerede fredsbevarende soldat, JAN. 

 

 
 


