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BILLETBESTILLING 
TELEFON	  33	  31	  06	  06,	  MAN.	  –	  FRE.	  KL.	  12-‐‑16	  

UNG	  GRUPPE	  U.	  25,	  50.-‐‑/STK. 
	  

Spilleperiode: 26. jan – 10. mar 2018 

Spilletider: Man-fre. kl. 20.00 og lørdage kl. 17.00 

Varighed: 1t 25 min u. pause 
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Kære lærer 

I undervisningsmaterialet til Line Knutzons Torben Toben, har vi samlet et idékatalog af informationer om forfatteren og 

teaterstykket. Herunder også forskellige typer opgaver som inspiration til, hvordan man kan arbejde med værket før og efter at 

have læst og/eller set stykket. De fleste vil sikkert finde teksten svær, hvorfor vi anbefaler, at man har læst teksten på forhånd.  

Opgaverne henvender sig dog både til elever, der har læst stykket og elever, for hvem teksten er ny og er primært beregnet til 

fagene dansk, samfundsfag, psykologi og drama på ungdomsuddannelserne. 

Vi håber, at undervisningsmaterialet vil være en hjælp til større forståelse af værket og dermed give jer større udbytte af 

forestillingen. Vi ser frem til at byde jer velkommen på Teatret ved Sorte Hest, og håber I får en fornøjelig aften og noget at 
tænke over, når I kommer hjem. 

Rigtig god fornøjelse med forestillingen!  
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Om Line Knutzon 
Line Knutzon Født 1965. Har skrevet prisbelønnet dansk dramatik siden 1990’erne. Lines kendteste skuespil tæller blandt andet ”Først bliver 
man jo født”, ”Snart kommer tiden” og ”Guitaristerne”. Herudover har hun blandt andet skrevet: ”Håndværkerne”, ”Den luft andre indånder” og 
”Det er så det nye”. Hendes stykker har været opført på de fleste store scener i Danmark og utallige mindre scener samt en lang række scener i 
udlandet. Line danner fortrop i den danske absurdistisk dramatik. I samarbejde med forfatterne Mette Moestrup og Naja Marie Aidt udgav Line 
Knutzon i 2014 bogen "Frit Flet", der modtog Politikens litteratur særpris ”Frit Flet”, som er opkaldt efter bogen. 
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Om Torben Toben 
TORBEN TOBEN handler om Torben, der har en sjælden evne og en glubende appetit. Hans ven Frantz har bekymringer omkring Torben. 
Torben har jo ædt alt andet og alle andre. Det skulle skabe den store fred og lykke, men det går ikke så glat. Povl dukker op. Povl får sit at se til 
den dag, han opdager, at hans mødested ”Kastellet” er væk. Alt er væk – inkl. Østerbro. Under et af Torbens turbulente hosteanfald dukker 
kvinden Agga pludselig op. Nu er de fire, og der må regler til. Det går slet ikke.  
Eneste udvej: Torben må æde dem alle sammen. 

 

Line Knutzon og dramatikerne fra 1990’erne 
Med sine dramatiske tekster behandler Line Knutzon eksistentialistiske og politiske emner på en absurd og komisk måde. Hun 
er en moderne absurdist, der tilsyneladende skriver om personers hverdag og livsbetingelser.  
I 1990’erne kom en ny strømning inden for dramatikken i Danmark. Line Knutzon og andre unge dramatikere som Astrid 
Saalbach, Nikoline Werdelin og Jokum Rohde skabte nye manuskripter, hvis kendetegn var en blanding af realisme og det 
absurde. Denne blanding fører ofte en grotesk og tragikomisk stemning med sig. 
 

Absurd teater 
De absurde dramatikere vrøvler ikke. Deres dialog er generelt skræmmende præcis, poetisk og fuld af kulsort humor. De 
portrætterer en verden, hvor mennesker forsøger at navigere i den ubarmhjertige ødelæggelsesproces, der foregår, mens de 
forsøger at erkende timelighed og forgængelighed og giver os på fornemste vis et indblik i menneskets dybeste natur, når det 
udsættes for optimalt pres.  
Hvad der umiddelbart kan virke svært tilgængeligt, er den koncentrerede brug af sprog. Men erkender man stykkernes 
grundstruktur, forstår man hvilke spørgsmål forfatteren stiller. 
Hvem er jeg? Hvad betyder det, når jeg siger Jeg? 
Den absurde tradition er kendetegnet ved, at man ikke stiller direkte spørgsmål, ikke påtvinger tilskueren nogen dramatiseret 
morale, ikke fremsætter noget specielt håb… Man konkluderer aldrig på egne udsagn. Dramatikerne stiller de store 
spørgsmål. De svarer ikke. Hvor der ingen vished gives, kan der ikke findes nogen bestemte meninger.  
KUNSTVÆRKET SOM HELHED ER DETS MENING. 
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Opgavekatalog  
Brainstorming før læsning / inden forestillingen  

•   Hvad tror du/I stykket Torben Toben handler om?  
(Sammenhold jeres forslag efter I har set stykket)                                                         

Par-arbejde i forbindelse med tekstlæsning / inden forestillingen                FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG 
1.   Tid/sted/miljø? 
2.   Lav et mindmap med de 3 personer. Karakteriser og sammenlign dem. 
3.   Hvilken rolle spiller Povl og Agga i forestillingen?  
4.   Beskriv hvordan mennesker generelt kommunikerer. Lav en liste over alle de kommunikationsformer I kan komme i tanke om. 
5.   Forestil jer at I skal sætte stykket op på jeres skole. Hvilket udtryk ville I give de forskellige karakterer i form af kostumer/makeup? Hvordan 

kunne scenografien se ud? 
6.   Er stykket relevant i forhold til vores liv dag? Forklar.  

 

Gruppearbejde i forbindelse med tekstlæsning 
Inddeling af klassen i 6 grupper:  

1.   Læs scenerne op i jeres gruppe – fordel rollerne mellem jer. Lev jer ind i rollerne! 
2.   Opsummér, hvad der sker og siges i jeres scene/scener. 
3.   Hvad lægger I mest mærke til i jeres scene/scener? 
4.   Hvilke af disse stilistiske træk indgår i jeres scener:  
A: gentagelser B: modsætninger C: paradokser? Hvilken effekt har de?  

Efter gruppearbejdet kan I opføre nogle af scenerne for hinanden. 

	  

Skriveøvelse efter forestillingen 
Skriv en kort anmeldelse af forestilling og giv den fra 1 til 5 stjerner.  
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Holdet bag forestillingen 
 

 

 

Medvirkende: Paw Henriksen, Kristoffer Helmuth, Karoline Brygmann og Lue Støvelbæk  

Dramatiker: Line Knutzon 

Instruktør: Maria Vinterberg 

Scenograf: Marianne Nilsson 

Kostumedesigner: Mikael Jensen 

Lysdesigner: Søren Kyed 

Lyddesigner: Søren Kyed 
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PAW	  HENRIKSEN	  	  
Paw	  er	  uddannet	  fra	  Statens	  Teaterskole	  i	  2000,	  hvor	  han	  samme	  år	  fik	  sit	  gennembrud	  som	  Nikolaj	  Faber	  i	  tv-‐‑serien	  ‘Hotellet‘.	  Han	  
har	  siden	  medvirket	  i	  et	  hav	  af	  produktioner	  både	  på	  scenen	  og	  foran	  kameraet,	  bl.a.	  forestillingerne	  ‘Om	  Tommy‘	  på	  Café-‐‑Teatret,	  
‘Plasticin‘	  og	  ‘Liv	  og	  død	  på	  Café	  Olfert	  Fischer‘	  på	  Mammut	  Teatret,	  ‘Maratondansen‘	  på	  Gladsaxe	  Teater	  og	  har	  på	  Det	  Kongelige	  
Teater	  medvirket	  i	  ‘Den	  kaukasiske	  kridtcirkel‘.	  Derudover	  har	  han	  medvirket	  i	  bl.a.	  spillefilmen	  ‘Der	  kommer	  en	  dag‘	  og	  
familiefilmen	  ‘Familien	  Jul‘.	  
Paw	  har	  desuden	  medvirket	  i	  tv-‐‑serierne	  ‘Forsvar‘,	  ‘Krøniken‘	  og	  ‘Anna	  Pihl‘	  og	  var	  i	  2010	  medvirkende	  i	  Susanne	  Biers	  film	  
‘Hævnen‘.	  Senest	  har	  han	  medvirket	  i	  spillefilmen	  ‘Kærlighed	  og	  andre	  katastrofer‘,	  der	  havde	  premiere	  i	  2016.	  

	  
KRISTOFFER	  HELMUTH	  
Kristoffer	  blev	  uddannet	  fra	  Den	  Danske	  Scenekunstskole	  –	  Skuespiluddannelsen	  Odense	  i	  2015.	  Han	  debuterede	  som	  Nicolaj	  i	  
‘Nøddebo	  Præstegård‘	  på	  Folketeatret	  i	  2013.	  Han	  er	  fastansat	  skuespiller	  på	  Odense	  Teater	  og	  har	  medvirket	  i	  forestillingerne	  
‘Jumpy‘,	  ‘Pool	  (No	  Water)‘,	  ‘I	  byernes	  jungle‘,	  ‘Brødrende	  Løvehjerte‘,	  ‘Lad	  den	  rette	  komme	  ind‘,	  ‘Cirka	  lig	  med‘,	  ‘Gummi	  T‘	  og	  ‘Robot‘.	  
Han	  modtog	  i	  2016	  “Årets	  Reumert	  Talenter”	  for	  sin	  medvirken	  i	  ‘Brødrene	  Løvehjerte‘	  og	  ‘Lad	  den	  rette	  komme	  ind‘.	  
	  

KAROLINE	  BRYGMANN	  
Karoline	  blev	  uddannet	  skuespiller	  fra	  Odense	  skuespillerskole	  i	  2016.	  
Hun	  spillede	  moderen	  i	  kortfilmen	  ‘Mommy‘,	  som	  modtog	  prisen	  som	  bedste	  danske	  kortfilm	  ved	  Odense	  kortfilmsfestival	  samt	  en	  
Robert	  for	  bedste	  kortfilm.	  Derudover	  har	  hun	  haft	  roller	  i	  ‘Sjit	  Happens‘,	  ‘Sommeren	  ’92‘,	  ‘Lillemand‘,	  ‘Klaes	  the	  roommate‘,	  ‘Ditte	  og	  
Louise‘	  samt	  DR’s	  dramaserie	  ‘Bedrag‘.	  På	  Odense	  Teater	  har	  hun	  medvirket	  i	  ‘Skammerens	  datter‘,	  ‘Syg	  ungdom‘,	  ‘Lilleskoven‘	  og	  ‘På	  
bunden‘,	  på	  Teater	  Slotsgården	  medvirkede	  hun	  i	  ‘Den	  indbildt	  syge‘,	  og	  på	  Aalborg	  Teater	  medvirkede	  hun	  i	  ‘Don	  Juan‘	  og	  ‘The	  
Sound	  of	  Music‘.	  
	  

LUE	  STØVELBÆK	  
Går	  på	  Den	  Danske	  Scenekunstskole	  i	  Odense	  og	  er	  færdiguddannet	  i	  2019.	  
Han	  har	  medvirket	  i	  TV-‐‑serien	  ‘Borgen‘	  og	  lagt	  stemme	  til	  i	  animationsfilmene	  ‘Ice	  Age	  2	  –	  På	  tynd	  is‘	  og	  ‘Find	  Nemo‘.	  
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MARIA	  VINTERBERG	  
Maria	  Vinterberg	  var	  i	  mesterlære	  hos	  bl.a.	  Sam	  Besekow	  og	  debuterede	  som	  instruktør	  med	  forestillingen	  En	  verdensomsejling	  
under	  bordet	  (Cafe	  Teatret,	  1996).	  Siden	  2012	  har	  hun	  siddet	  i	  teaterchefsstolen	  på	  Teatret	  ved	  Sorte	  Hest,	  hvor	  hun	  blandt	  andet	  
værner	  om	  de	  absurde	  klassikere,	  stærkt	  illustreret	  i	  sin	  iscenesættelser	  af	  Samuel	  Beckett’s	  Glade	  Dage	  (Teatret	  ved	  Sorte	  Hest,	  
2014)	  og	  Slutspil	  (2011).	  Marias	  instruerede	  senest	  Den	  Skaldede	  Sangerinde	  (Teatret	  ved	  Sorte	  Hest,	  2002	  +	  2003+	  2017),	  Godnat	  
Albert	  (Teatret	  ved	  Sorte	  Hest,	  2016),	  komedien	  Anonyme	  sexister	  (TeamTeatret,	  2016)	  og	  Enetime	  (Teatret	  ved	  Sorte	  Hest	  2017).	  
Hun	  har	  desuden	  instrueret	  bl.a.	  HJÆLP!	  (Teatret	  ved	  Sorte	  Hest,	  2013),	  Mr.	  Nice	  Guy	  (Bellevue	  Teatret,	  2004),	  Enden	  er	  nær	  
(Bellevue	  Teatret,	  2007)	  og	  Gæster	  fra	  Rødby	  (Bellevue	  Teatret,	  2009)	  med	  Anders	  og	  Peter	  Lund	  Madsen.	  	  

	  
MARIANNE	  NILSSON	  	  
Marianne	  er	  uddannet	  fra	  Statens	  Teaterskoles	  scenograflinje	  i	  1992.	  
Hun	  har	  sat	  et	  betydningsfuldt	  præg	  på	  de	  danske	  teaterscener	  og	  har	  været	  med	  i	  skabelsen	  af	  mere	  end	  80	  teaterproduktioner,	  
nogle	  større	  tv	  produktioner,	  udstillinger,	  events,	  og	  en	  spillefilm	  for	  børn.	  Hun	  var	  scenograf	  på	  10	  af	  de	  banebrydende	  Dr.	  Dante	  
forestillinger,	  hvoraf	  de	  væsentligste	  var	  ‘I	  en	  Kælder’,	  ‘Snart	  kommer	  Tiden‘,	  ‘Åbne	  Hænder‘,	  teaterkoncert	  ‘GASOLIN‘,	  teaterkoncert	  
‘Ned	  på	  Jorden‘	  og	  ‘Paradis‘.	  
Derudover	  har	  hun	  lavet	  scenografi	  til	  ‘Sylfiden‘,	  ‘Verdenshistorien‘	  og	  ‘Hvem	  er	  bange	  for	  Virginia	  Woolf‘	  på	  Østre	  Gasværk	  Teater,	  
‘En	  skærsommernats	  drøm‘	  og	  ‘Et	  Juleeventyr’	  på	  Folketeatret.	  Hun	  har	  lavet	  scenografi	  til	  Det	  Brune	  Punktums	  forestillinger	  og	  
Anders	  og	  Peter	  Lund	  Madsens	  shows	  på	  Bellevue	  Teatret.	  Marianne	  er	  den	  ene	  del	  af	  scenograf-‐‑makkerparret	  MAAM,	  som	  blandt	  
andet	  står	  bag	  scenografien	  på	  seks	  forestillinger	  under	  ‘Det	  6.	  Kontinent‘	  på	  Teater	  GROB.	  

 

 

	  


