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STOLT SPONSOR AV
MANGFOLDET
Vi er opptatt av et levende kultur-,
idretts- og organisasjonsliv, både
nasjonalt og lokalt. I over 60 år
har vi samarbeidet med
Festspillene i Bergen, en viktig
arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
DNB sponser levende kultur.
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“When you wish upon a star,
your dreams come true”

Tar oppgjør
med Disney og
normalitetstyranniet
Skjæringspunktet mellom Disney, drømmer og depresjon står
sentralt i Christian Lollikes forestilling All My Dreams Come
True.
«Når du ser et stjerneskudd», synger Timmy Gresshoppe i Disneys
klassiske juleshow. I dag er ikke det fromme ønsket forbeholdt julen.
Hver dag inhalerer barn Disney-show, mens voksne heller i seg stadig mer anti-depressiva.
– Vi lever i en kultur med lav selvfølelse, angst og usikkerhet, og
tross vår høyt skattede frihet, forsøker vi likevel å ligne hverandre
i størst mulig grad. Vi gir ikke plass til eventyr, til de eller dem som
faller utenfor det «normale», sier dramatiker Christian Lollike.
Han er kjent for sin skarpe, kontroversielle og humoristiske behandling av aktuelle og ofte tabubelagte tema. I All My Dreams Come
True, et Disney-drama om depresjon og eventyr, utfordrer han både
Disney og eventyr.
– Barna mine så på Disney-prinsessefilmer, og jeg fikk lyst til å undersøke hvilke verdier og ideer disse filmene bygger på. Hvilken
form for identitetsproduksjon iverksetter de? Jeg ble spesielt oppmerksom på hvordan Disney-eventyrene skiller seg fra de opprinnelige eventyrene, sier Lollike.

Lykkes smed
Samtidig var han opptatt av et helt annet tema, nemlig hvorfor stadig flere mennesker i vår del av verden blir deprimerte. I det nye
stykket lar han de to hovedrolleinnhaverne undersøke årsaken til
deres egen depresjon. Deres udefinerbare lengsel etter en annen
måte å leve på, får dem til å innse at de må endre fortellingen om seg
selv. De bestemmer seg for å lage sin egen Disney-forestilling – et
eventyr som også kan romme lengsel, sorg og depresjon.
Lollike kjenner på denne udefinerbare lengselen selv.
– Det er ingen tvil om at ideen om at vi er vår egen lykkes smed har
slått gjennom. Vi er alle opptatt av hvordan vi selv, og hver for oss,
kan bli lykkelige og leve slik i alle våre dager. Samtidig lever de fleste
av oss med en konstant utilfredshet som vi ikke kan sette fingeren
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på. En utilfredshet som hele tiden forteller oss at vi ikke gjør det
godt nok, at vi kan gjøre det bedre og kan bli enda lykkeligere, hvis
bare …

Desillusjonert
I vår streben etter å oppnå frihet i tanke og handling, har vi vendt
ryggen til de store religiøse og ideologiske fortellingene, mener Lollike. Han peker på at det kan medføre at alt føles mer meningsløst
enn befriende. Men hvordan henger dette sammen med Disneys
univers?
– Disney representerer fantasi, men nærer ingen visjon om at vi kan
endre samfunnet vårt. Derfor er det noe desillusjonerende ved Disney som har med krise og depresjon å gjøre – i hvert fall hvis man
mener at dette har sammenheng med en mangel på nye fortellinger
og forståelsesrammer å gjøre, forklarer Lollike.

Eventyrlige kropper
I tillegg til hovedrolleinnhaverne, medvirker en rekke mennesker i
oppsetningen som har det til felles at de unndrar seg det gjengse
normalitetsbegrepet. Mennesker som er handicappede, kortvokste,
overvektige eller på en annen måte avviker fra den fysiske normen.
– Hos Disney er de med de «rette» kroppene prinser eller prinsesser,
mens de med de «feile» kroppene er skurker. Disse kroppsidealene
blir reprodusert overalt i samfunnet. Jeg trengte derfor kropper som
kunne illustrere «det andre» i forestillingen. Samtidig er jeg jo selv
fascinert av kortvokste og andre kropper som er «eventyrlige», fordi
jeg med dem reelt kan skape eventyrlige bilder som kan utfordre
vårt blikk og vårt normalitetsbegrep, sier Lollike.
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Christian Lollike (f. 1973) er utdannet ved dramatikerutdannelsen
ved Aarhus Teater. I 2005–2011 var han husdramatiker på Aarhus
Teater og fra 2008–2011 var han kurator for Aarhus Festuge. Han
har vært kunstnerisk leder av Sort/Hvid (tidl. CaféTeatret) – et lite
storbyteater i København – fra 2011. Lollikes forestillinger skaper
ofte debatt fordi de undersøker tendenser og utbredte tanker i
samfunnet. Lollike er Danmarks førende internasjonale dramatiker
og stykkene hans spilles ofte i Europa. I fjor vant Lollike prisen som
Årets Dramatiker ved Årets Reumert (for Skakten, Kagefabrikken
og Manifest 2083) og mottok Dramatikernes hæderslegat. Han ble
også valgt til Årets dramatiker i 2009 (for Kosmisk Frygt eller den
dag Brad Pitt fik paranoia, Aarhus Teater) og mottok PRIX EUROPA
i 2007. All My Dreams Come True (Aarhus Teater og S/H) ble premiert av Statens Kunstråds Scenekunst- og film utvalg 8 2013.

Tiger Lillies Perform Hamlet av Shakespeare på Republique (2012)
og hatt en rekke roller på Aarhus Teater. Her har han instruert forestillinger som Lars Norén-stykket Mot til å drepe og han hadde også
regi på Fool for Love på Aalborg Teater. Burian var idémaker og daglig leder ved Transformator – Aalborg Teaters satellittscene 2007–
2009 og var medstifter av Kultursalonen Absint på Aarhus Teater.

Rufus Didwiszus er tysk og studerte scenografi og kostymedesign
på Academy for Fine Arts i Stuttgart. Siden har han arbeidet for teatre som Kammerspiele i München, Deutsches Theater og Schaubühne i Berlin, Deutsches Schauspielhaus i Hamburg, TAT i Frankfurt,
Dramaten i Stockholm, Sydney Theatre Company og Aarhus Teater.
Ulrike Gutbrod har jobbet som kostymedesigner i mange år, bl.a.
med internasjonale instruktører som Wayn Traub, Herbert Fritsch,
Christian Weise, Patrick Wengenroth, Tom Kühnel og Thomas Ostermeier. Fra 2005 og frem til i dag har hun stått for en rekke forestillinger på den anerkjente tyske scenen Shaubühne i Berlin, senest
Fear Eats Germany i 2013.
Marie Louise Wille er utdannet fra Statens Teaterskole i Danmark i
2002. Før dette var hun med å stifte Teater Grob og lagde tv-programmet PULS for ungdom. I 2002–05 var Wille en del av ensemblet
ved Aalborg Teater. Siden har hun medvirket i diverse film-, teater
og tv-produksjoner, bl.a. som Nora i Et dukkehjem på Betty Nansen Teatret og i Undskyld på Det Kongelige Teater. Hun spilte Mille
i tv-serien Sommer samt i Peter Gantzlers film Dreng. I 2005 mottok
Wille en Reumert-pris for beste birolle i Frk. Julie på Kaleidoskop.
Siden 2010 har hun vært ansatt på Aarhus teater hvor hun har spilt
en rekke hovedroller.
Morten Burian er utdannet fra skuespillerskolen ved Aarhus Teater
og var deretter fast ansatt i ensemblet i perioden 2001–2004. Deretter var han i ensemblet til Aalborg Teater 2004–2009 før han ble
frilanser med base i København. I 2010 vant han Reumert-prisen for
beste mannlige birolle. Burian har bl.a. spilt tittelrollen Hamlet i The
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Carsten Mathiesen er 2,16 m høy og dermed blant de 10 høyeste i
Europa. Mathiesen har medvirket i reklamefilm og holdt stand-up
show på bl.a. KulKaféen og Comedy Zoo, samt på diverse kafeer i
Aarhus. I 2007 medvirket han i Scenen er din og han har også medvirket i John Cleese Festival.
Kristian de Linde lever av høyden sin. Han startet firmaet bookendværg.dk, sammen med vennen Andreas Petersen. Her kan man
bestille en kortvokst til forskjellige arrangementer og oppgaver, for
eksempel deltagelse i utdrikkingslag eller som dørmann eller bartender til en fest. Kristian de Linde er også et blikkfang i forskjellige
reklamer på papir og tv, og opptrer også i musikkvideoer.
«Kortvokste er blitt temmelig moderne blant annet i USA. Mange
ønsker å ha oss med i film, musikkvideoer og på barfester. Vi tar
gladelig imot den slags jobber. Så får vi også en opplevelse ut av
det.» – Kristian de Linde
Andreas Petersen var initiativtaker til firmaet bookendværg.dk.
Han har bl.a. medvirket i forestillingen Kasimir og Karoline på Aarhus Teater i 2011.
«Jeg er et menneske som alle andre, bare 50 cm lavere. Jeg kan ikke
forstå hvorfor en med normal høyde gjerne kan sette seg på utstilling i diverse medier, mens det liksom er uetisk at jeg gjør det, fordi
jeg har et handikap?» – Andreas Petersen
Henriette Mader Dinesen er cand. mag. fra Aarhus Universitet.
Hun har sceneerfaring som både skuespiller og modell i reklamefilm
(bl.a. for Montana) og har tidligere vært statist og sanger i Aarhus
Teaters Kasimir & Karoline på Scala.
«Min vekt og mitt utseende har jeg hele livet sett på som en utfordring og begrensning. Nå forstår jeg at begrensninger er noe som
fins i hodet. Om man er tykk, tynn, høy, lav, arbeidsløs, fraskilt, handikappet eller bare morgengretten, så kan livet likevel være et spennende eventyr. Det er nettopp min vekt og mitt utseende som har
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“When you wish upon a star,
your dreams come true”

Confrontation with
Disney and the tyranny
of ‘normalcy’
The point of interception between Disney, dreams and
depression is central in Christian Lollike’s play All My Dreams
Come True.
“When you wish upon a star”, sings Jiminy Cricket in Disney’s classic
Christmas show. Today this pious wish is not reserved for Christmas.
Every day children inhale Disney shows, while adults fill up with continuously more anti-depressives.
– We live in a culture with low self-worth, anxiety and uncertainty,
and despite our highly cherished freedom, we still try to resemble
each other as much as possible. We do not allow room for adventure,
for those who fall outside the «normal», says playwright Christian
Lollike.
He is known for his cutting, controversial and humouristic treatment
of relevant and often taboo themes. In All My Dreams Come True – a
Disney drama about depression and adventure, he challenges both
Disney and fairytale.

gitt meg rollen i All My Dreams Come True. Min store bakdel har nå
blitt min største fordel. Akkurat som de vakre toppmodellene, lever
jeg i dag av mitt utseende, og det er jo fantastisk. Å være en del av
prosessen og møte alle de fantastiske menneskene som er tilknyttet
prosjektet, er virkelig en opplevelse for livet.» – Henriette Mader Dinesen
Mikkel Lund debuterte som skuespiller i Spastikerforeningens jubileumsrevy Så stå dog stille, og siden har det blitt adskillige små og
store roller på tv og i kortfilm, bl.a. som deltaker i Talent 2008, hvor
han kom til 3. semifinale. Lund er utdannet på The Liverpool Institute of Performing Arts 2001–2002, og innen teater har han bl.a. hatt
en bærende rolle i Glad Teaters Snedronningen og medvirket i en
lesning av stykket Morten og Ghita på Det Kongelige Teater. Lund
har sitt one man show Giro 400 Spasser – en velblandet cocktail av
selvironisk humor og ømme versjoner av hits for «de unge på 70».
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– My children watched Disney princess films and I wanted to explore
which values and ideas these films are based on. What type of identity production do they initiate? I became particularly aware of how
Disney adventures differ from the original fairytales, says Lollike.

Forger of happiness
At the same time he was concerned with a completely different
theme, namely why more and more people in our part of the world
become depressed. What is the cause of this? In the new play he
allows the two leading roles to explore the reasons for their own depression. Their undefinable longing for another way of living makes
them recognise that they must change their personal stories. They
decide to make their own Disney performance – an adventure that
can also accommodate desire, sorrow and depression.

W W W. F I B . N O
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Lollike feels this undefinable longing himself.
– There is no doubt that the idea that we are the forgers of our own
felicity has made a breakthrough. We are all concerned with how we
ourselves, and each of us, can be happy and live in this way all our
days. At the same time most of us live with a constant dissatisfaction
that we cannot put our finger on. A dissatisfaction that constantly
tells us that we are not doing things well enough, that we can do it
better and be even happier, if only …

Disillusioned
In our pursuit to achieve freedom in thoughts and actions we have
turned our back to the great religious and ideological stories, believes Lollike. He points out that this can lead to everything feeling
more meaningless than liberating. But how is this connected with
Disney’s universe?
– Disney represents fantasy, but nourishes no vision about the fact
that we can change our society. Therefore, it is somewhat disillusioning when it comes to Disney dealing with crisis and depression – at
least if one believes that this is connected with a lack of new stories
and framework of understanding, explains Lollike.

Supernatural bodies
In addition to the leading roles, several other people contribute in
the production that have in common that they evade the prevailing concept of normality. People who are disabled, of short stature,
overweight or in any other way deviate from the physical norm.
– In Disney those with the «right» bodies are princes or princesses,
while those with the “wrong” bodies are villains. These physical ideals are reproduced everywhere in society. As a result I needed bodies that could illustrate “the other” in the performance. At the same
time of course I am personally fascinated by little people and other
bodies that are “fairytale-like” because with them I can really create
amazing pictures that can challenge our vision and perception of
normalcy, says Lollike.
Christian Lollike (born 1973) is educated in the playwright school at
Aarhus Teater. From 2005–2011 he was in-house playwright at Aarhus Teater and from 2008–2011 he was curator for Aarhus Festuge.
He has been the artistic leader of Sort/Hvid (prev. CaféTeatret) – a
small city theatre in Copenhagen – from 2011. Lollike’s performance
often creates debate because they examine tendencies and wide-
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spread thoughts in society. Lollike is Denmark’s leading international playwright and his plays are often performed in Europe. Last
year Lollike won the award for Best Playwright at Årets Reumert
(for Skakten, Kagefabrikken and Manifesto 2083) and received The
Playwrights’ honourary endowment. He was also nominated Best
Playwright in 2009 (for Kosmisk Frygt eller den dag Brad Pitt fik
paranoia, Aarhus Teater) and received the PRIX EUROPA in 2007.
All My Dreams Come True (Aarhus Teater og S/H) was awarded by
Statens Kunstråds Scenekunst- and film utvalg 8 2013.
Rufus Didwiszus is German and studied set and costume design at
the Academy for Fine Arts in Stuttgart. Since then he has worked
for theatres such as Kammerspiele in Munich, Deutsches Theater
and Schaubühne in Berlin, Deutsches Schauspielhaus in Hamburg,
TAT in Frankfurt, Dramaten in Stockholm, Sydney Theatre Company
and Aarhus Teater.
Ulrike Gutbrod has worked as costume designer for many years
with international instructors such as Wayn Traub, Herbert Fritsch,
Christian Weise, Patrick Wengenroth, Tom Kühnel and Thomas Ostermeier, among others. From 2005 to the present, she has been
responsible for several productions on the renowned German stage
Shaubühne in Berlin, most recently Fear Eats Germany in 2013.
Marie Louise Wille was educated at Statens Teaterskole in Denmark in 2002. Before this she was involved in founding Teater Grob
and made the television show PULS for youth. In 2002–05 Wille was
part of the ensemble at Aalborg Teater. Since then she has contributed in diverse film, theatre and TV productions, such as Nora in A
Doll’s House at Betty Nansen Teatret and in Undskyld at Det Kongelige Teater. She played Mille in the TV series Sommer while she
also played in Peter Gantzler’s film Dreng. In 2005 Wille received a
Reumert Award for best supporting role in Frk. Julie at Kaleidoskop.
Since 2010 she has been employed at Aarhus Teater where she has
played several major roles.
Morten Burian is educated at the acting school at Aarhus Teater
and thereafter was permanently employed in the ensemble during
the period 2001–2004. He was then in the ensemble at Aalborg
Teater from 2004–2009 before he became a freelancer with base
in Copenhagen. In 2010 he won the Reumert Award for best male
supporting role. Burian has also played the title role Hamlet in The
Tiger Lillies Perform Hamlet by Shakespeare på Republique (2012)
and had several roles at Aarhus Teater. There he has directed performances such as the Lars Norén play Mod til at dræbe and he

W W W. F I B . N O

11

12

FESTSPILLENE I BERGEN
2014

FESTSPILLENE I BERGEN
2014

13

also directed Fool for Love at Aalborg Teater. Burian was an idea
generator and manager at Transformator – Aalborg Teater’s satellite stage in 2007–2009 and co-founder of Kultursalonen Absint at
Aarhus Teater.
Carsten Mathiesen is 2.16 m tall and thus among the tallest 10 in Europa. Mathiesen has contributed in commercials and had a stand-up
show at KulKaféen and Comedy Zoo, plus at various cafés in Aarhus.
In 2007 he contributed in Scenen er din and he has also contributed
at John Cleese Festival.
Kristian de Linde makes a living from his height. He started the firm
Bookendværg.dk, together with his friend Andreas Petersen. Here
one can order little people for different events and jobs, for example
participation in a bachelor party or as a doorman or bartender for a
party. Kristian de Linde is also an eye catcher in different advertisements on paper and TV, while he also performs in music videos.
“Little people have become quite modern such as in USA. Many
wish to have us in film, music videos and at bar parties. We gladly
accept those types of jobs. Then we also gain an experience.” –
Kristian de Linde

Andreas Petersen was the initiator of the firm Bookendværg.dk.
Among other things, he has contributed in the performance Kasimir
og Karoline at Aarhus Teater in 2011.
“I am a person like everyone else, only 50 cm shorter. I cannot understand why someone of normal height can happily put themselves
on display in various media, while it’s somehow unethical if I do so,
because I have a disability.” – Andreas Petersen
Henriette Mader Dinesen has a bachelor degree from Aarhus Universitet. She has stage experience both as actress and model in
commercials (e.g. for Montana) and has previously been an extra
and singer in Aarhus Teater’s Kasimir & Karoline at Scala.
“My whole life I have looked upon my weight and appearance as a
challenge and limitation. Now I understand that the limitations are
something that only exist in the mind. Whether one is fat, thin, tall,
short, unemployed, divorced, handicapped or just grumpy, life can
still be an exciting adventure. It’s precisely due to my weight and
appearance that I have been given my part in All My Dreams Come
True. My large backside has now become my biggest advantage.
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Just like the beautiful top models, today I live off of my looks, and
that is of course fantastic. To be part of the process and meet all
the wonderful people who are connected to the project is really an
experience for life.” – Henriette Mader Dinesen
Mikkel Lund made his debut as actor in Spastikerforeningen’s anniversary revue Så stå dog stille (“Please keep still”). Since then
there have been several small and large parts in TV and short
films, among others as participant in Talent 2008, where he reached the 3rd semifinal. Lund was educated at The Liverpool Institute of Performing Arts in 2001–2002, and in theatre, he has had
a supporting role in Glad Teater’s Snedronningen and contributed
in the reading of the play Morten og Ghita at Det Kongelige Teater. Lund has a one man show Giro 400 Spasser – a well-mixed
cocktail of self-ironic humour and tender versions of hits for “the
young at 70”.

STOLT SPONSOR AV
MANGFOLDET
Vi er opptatt av et levende kultur-,
idretts- og organisasjonsliv, både
nasjonalt og lokalt. I over 60 år
har vi samarbeidet med
Festspillene i Bergen, en viktig
arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
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Bergens Riksmålsforening
Fritt Ord
Sveriges ambassade
Québec Government Office

Samarbeidspartnere i kulturlivet
Arrangement Tjenester
Austevoll kommune
Barratt Due musikkinstitutt
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Torg
Bergen Backline
Bergen Dansesenter
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen kulturskole
Bergen Kunsthall
Bergen Nasjonale Opera
BIT20 Ensemble
Bright
Buekorpsenes dag
Bymuseet i Bergen
Carte Blanche – Norges nasjonale
kompani for samtidsdans
Collegiûm Mûsicûm
Cornerteateret
Columbi Egg
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Bergen Internasjonale Kultursenter
Den Nationale Scene
Det Norske Teatret
Dramatikkens Hus
Dukkenikkerverkstedet
Edvard Grieg Kor
Ervingen kulturhus, Gimle
Fargespill
Ferske Scener
Fosse-Gruppa
Fysak Allaktivitetshus
Griegakademiet, institutt for musikk,
Universitetet i Bergen
Grieghallen
HiHat management
Holbergprisen
Hordaland Teater
Jiří Hlinka Klaverinstitutt
Kirkemusikk i Bergen
Kolibri – Children At Risk Foundation
Kompani Camping
Kritikerlaget
Kulturoperatørene
KODE Kunstmuseene i Bergen
Logen Teater og Chagall
Musikklinjen v/Bergen Private Gymnas
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Ole Bull Scene
Ole Bulls villa, Valestrand
Olsvik skolekor
Oseana
Park Hotel Vossevangen
Raftostiftelsen
Revy & Teaterservice
Rekstensamlingene
Sjøforsvarets Musikkorps
Skranevatnet skolekor
Sort/Hvid
Stiftelsen Bryggen
Stand Up Norge
Studentorganisasjonene i Bergen
Teater Innlandet
Universitetet i Bergen
Ung i Kor-Vest
Voss gamle kino
Østre
Aarhus Teater
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