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Oplev de nye skuespillertalenter
Otte elever fra Skuespilleruddannelsen kan snart skrive ’skuespiller’ på visitkortet. Men forinden 
skal de vise deres færdigheder i præsentationsforestillingen LEV I FRED MED DERES NERVER. 
Forestillingen er forfatter Christina Wendelbos finurlige debutstykke om det postmoderne menne-
skes identitetsproblemer. Lev i fred med deres nerver får urpremiere på Aarhus Teater 7. november.

Vi lærer at børste tæn-
der, at vaske os, vi bliver
vaccineret og kontrolle-
ret for farlige sygdomme, 
men der er ingen, der 
lærer os at leve i fred 
med vores nerver …
Citat fra Lev i fred med deres nerver

NERVEPIRRENDE – NERVELATTER - 
NERVEBANE

På scenen i LEV I FRED MED DERES 
NERVER er otte ”nervelidelser” samlet 
- en nervesamling af skæve og lettere 
forstyrrede og urolige lidelser: ”Den 
særligt sensitive”, ”Mytomanen”, ”Den 
histrioniske” (en person som lever i 
sine følelser og altid vil have sig selv i 
centrum), ”Hypokonderen”, “Sadisten”,  
”Tvangsneurotikeren”, ”Fatalisten” (én 
som tror på, at alt er bestemt af skæb-
nen) og ”Overspejleren (Papegøjen)” 
(en som kopierer andres adfærd). 

De otte nervelidelser forsøger at finde 
noget at være fælles om. Dette viser 
sig dog at blive en grotesk kamp, men 
også lettere komisk, når disse meget 
forskellige lidelser, skal forsøge at løse 
noget som helst i fællesskab. For måske 
vil de aldrig finde fred i hinandens sel-
skab. Måske er det slet ikke meningen? 
Måske er det nok bare at finde en måde 
at samle nervelidelserne på og finde 
deres helt egen begyndende ro i en ny 
nerveforbindelse.

I SKAL DA BARE TAGE JER SAMMEN!
LEV I FRED MED DERES NERVER tager 
et abstrakt, satirisk greb på vores 
forventninger til os selv i dag. Vi skal 
præstere, vi skal vise overskud, vi skal 
være i balance med os selv. Have ro 
på og have styr på nerverne. Men ofte 
er der noget der forstyrrer – en nerve 
som sitrer – en nerve som sætter sig på 
tværs. Et modstridende indre følelses-
liv, som trækker os i flere retninger og 
som aldrig falder til ro. En indre kamp, 
som nok aldrig vil finde fred, så længe 
vi lever.

250 GYMNASTIKBOLDE
LEV I FRED MED DERES NERVER skre-
vet af forfatter Christina Wendelboe.
Det er et satirisk og komisk ’lærestyk-
ke’ om det narcissistiske menneskes 
sjælelige og sociale forkvaklethed i dets 
naive og romantiske tro på, at det er 
sat på jorden for at leve lykkeligt i fred 
med sig selv. LEV I FRED MED DERES 
NERVER er Christina Wendelboes første 
dramatiske værk.

Jeg har aldrig oplevet en 
gruppe skuespillere, der 
er så parate og modige 
som afgangsholdet 2015.
Kamilla Bach Mortensen, instruktør

LEV I FRED MED DERES NERVER 
iscenesættes af den Reumert-vindende 
instruktør Kamilla Bach Mortensen, 
som blandt andet stod bag den anmel-
derroste forestilling Den mystiske sag 
om hunden i natten på Betty Nansen 
Teatret. Edward Lloyd Pierce har stået 
for scenografien, der blandt andet 
tæller over 250 farvestrålende gymna-
stikbolde i alle størrelser.

FAKTA 
 
LEV I FRED MED DERES NERVER
Præsentationsforestilling for Skuespil- 
leruddannelsen ved Den Danske  
Scenekunstskole Aarhus

Aarhus Teater Studio
07.-28. november 

Teater V 
4.-12. december

Forfatter 
CHRISTINA WENDELBOE

Instruktion 
KAMILLA BACH MORTENSEN

Scenografi 
EDWARD LLOYD PIERCE

 
SKUESPILLERE
MATHIAS SPROGØE FLETTING
MARIE KRISTINE MARSCHNER
SARA HJORT DITLEVSEN
MOHAMED ALI OSMAN
MIKKEL BECKER HILGART
MATHIAS FLINT
FANNY LOUISE BERNTH
ANNA NØHR TOLSTRUP
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ANNE NØHR TOLSTRUP

8 skuespillertalenter
FANNY LOUISE BERNTH MATHIAS FLINT

MARIE KRISTINE MARSCHNER MIKKEL BECKER  HILGART MOHAMED ALI OSMAN

SARA HJORT DITLEVSEN MATHIAS SPROGØE FLETTING
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KAMILLE BACH MORTENSEN
Instruktør

Lev i fred med deres nerver iscenesættes 
af den Reumert-nominerede instruktør 
Kamilla Bach Mortensen, der er uddan-
net fra Statens Teaterskole i 2006. Har 
tidligere stået bag forestillinger som 
Saalbachs Verdens Ende (2005/06) på 
Aarhus Teater, Dage Under (2009) af 
Arne Lygre, der blev nomineret til en 
Reumert-pris. Den blev spillet på Teater 
Momentum, hvor Kamilla Bach Mor-
tensen desuden var kunstnerisk leder i 
sæsonen 2008/09. 

Herefter instruerede hun grotesk-ko-
medien Sex.Vold.Blod.Snask på Teater 
Får 302 og arbejdede med Karen Lise 
Mynster i sorgmonologen Et år med ma-
gisk tænkning (2010) på Frederiksbergs-
cenen/Nørrebro Teater. Hun iscenesatte 
i 2012 Kærlighed uden Strømper på 
Riddersalen og I Al Stilhed (2012) med 
prisbelønnede Sonja Oppenhagen på 
Teater Nordkraft. Herefter stod hun bag 
de anmelderroste forestillinger Ondt 
blod (2013) og Den mystiske sag om 
hunden i natten (2014) på Betty Nansen 
Teatret. Senest har Kamilla Bach Morten-
sen instrueret forestillingerne Sympati 
for djævlen (2014) og Turister (2015) på 
Teater Får 302.

EDWARD LLOYD PIERCE
Scenograf

Den amerikanske scenograf og kunstner 
Edward Lloyd Pierce er uddannet på 
Yale University og har siden 2001 været 
bosat i København. Hans scenografiske 
produktioner bevæger sig i grænselan-
det mellem scenekunst og installation, 
og i 2010 modtog han en Reumert for 
scenografien til forestillingen Ingen mø-
der nogen på Husets Teater og blev året 
efter Reumert-nomineret for Greenboy, 
ligeledes på Husets Teater. Her har han 
i en årrække stået for scenografien til 
en bred vifte af forestillinger. På Det 
Kongelige Teater har han lavet scenogra-
fi til et utal af forestillinger, fra Udvidelse 
af kampzonen i 2001 til Det mørke net i 
2015. Af andre danske teatre, som Pierce 
har arbejdet på, kan nævnes Mungo 
Park, Mammutteatret, Mungo Park, Pe-
publique, Svalegangen, Østre Gasværk 
Teater, Folketeatret, Bellevue Teater, 
Aveny-T, Teater Får 302 m.fl. Derudover 
har han arbejdet på en mængde produk-
tioner i udlandet, bl.a. New York, Berlin, 
Malmø, Dublin og Reykjavik.

Hans scenografi har også kunnet opleves 
på Aarhus Teater i forestillingerne Histo-
ry Boys (2007) og Konstellationer (2014) 
og nu er han tilbage for at skabe ram-
merne for Lev i fred med deres nerver.

Instruktør, scenograf og forfatter

CHRISTINA WENDELBOE
Forfatter

Christina Wendelboe er født og opvok-
set i Aalborg, dimittend fra Forfatter-
skolen i 2004 og Cand.mag i Teatervi-
denskab og performancestudier ved 
Københavns Universitet i 2011. Debute-
rede som forfatter med det tværæsteti-
ske bogværk Leporello # 12-22 i 2010. 

Videre har hun indgået i et tæt sam-
arbejde med billed- og videokunstner 
Thomas Seest omkring lanceringen af 
kunstneriske netfilm på diverse platfor-
me. For nuværende arbejder hun som 
dramaturg på Nørrebro Teater. Lev i fred 
med deres nerver er Christina Wendel-
boes dramatiske debut.



S. 5  Pressemateriale Lev i fred med deres nerver Studio 18.09 – 10.10 2015

1. NERVESANG 
(alle)

2. NERVESAMLING #1 
(alle)
 

3. ”ONKEL RØVSNAPS” 
- indtil ”Hold så kæft)
(alle)

 

FOTOLISTE 


