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VALKYRIENS KAMP — ny dansk musikforestilling om Thit Jensen
Eftermiddagsforestilling den 12. september kl. 16:00 i Jysk Musikteater, Musiksalen

Nu er der gensyn med Det Flydende Teater med
deres nye forestilling om spektakulære danske
kulturpersonligheder. Personen er i år Thit Jensen,
som på sin tid var en af de mest læste forfattere.
Hun er kvindekampens ”superstjerne” med sine
foredrag og tanker omkring frivilligt moderskab og
prævention i en tid, hvor der slet ikke eksisterede et
sprog for dette.

Vi har tidligere sejlet hvert år med Det Flydende
Teaters forestillinger på det gode skib Hjejlen, men
på grund af corona-restriktionerne måtte vi gå i land
med deres forrige stykke om kunstmaleren Anna
Ancher. Her skabte teaterfolkene en overraskende
og spændende scenografi, som slet ikke kunne
gennemføres på Hejren. Teatret sejler ikke længere,
men satser på scenografien og en opstilling, hvor
publikum sidder på hver side af et langstrakt
sceneareal. Det ligner lidt midtergangen i skibet,
men nu kan alle se uden at vride halsen af led – og
nyde et glas hvidvin fra Café Stryget.

Billetter: https://jmts.dk/program/valkyriens-kamp/

Kvindekampens superstjerne

Når forestillingen starter er du ført ind i Thit Jensens
stridbare verden. Her smelter et tumultarisk privatliv
og en visionær kønspolitisk kamp sammen i et
kompromisløst kunstnerisk virke. Thit er
kvindekampens ”superstjerne” med sine foredrag og
tanker omkring frivilligt moderskab og prævention, i
en tid, hvor der slet ikke eksisterer et sprog for dette.

Den mest læste forfatter
Hun var lige dele elsket og hadet for sine
revolutionerende tanker. Med landsdækkende
foredragsturnéer, over 45 udgivne bøger og fast
spaltetid i landets aviser var ”Valkyrien” den mest læste
forfatter i sin samtid.

På de ydre linjer lykkes Thit Jensen altså med stort set
alt – men privat og følelsesmæssigt kæmper hun sine
helt egne kampe. Den stædige kamp for at bevise sit
værd som kvinde, for at overgå sin nobelprisvindende
storebror Johannes V. Jensen og for at finde sit livs
kærlighed. Fortællingen om Thit Jensen er fortællingen
om den moderne kvindes frigørelse i politisk,
kunstnerisk og seksuel forstand.

Det er også fortællingen om forfatteren,
dramatikeren, debattøren og foredragsholderen, der
sætter hele sit liv ind på at skabe ligestillede vilkår
mellem kønnene.

Hun var overbevist spiritist: Hun mente at stå i
kontakt med afdøde familiemedlemmer og var også
et skrivende medium.

Hadefulde angreb i en tid uden sociale
medier
Wikipedia beretter bl.a., at hendes indsats for
børnebegrænsning forargede borgerskabet, der i tre
år ville have hende strøget af Finansloven.
Forfatterforeningens bestyrelse protesterede i 1929
gennem Ritzau. men det var statsminister Stauning,
der til sidst afgjorde sagen i Rigsdagen ved at
udtale, at Thit Jensen jo ikke var angrebet for sine
litterære kvaliteter, og det var for dem, hun var på
Finansloven.

Hun har selv fortalt om de hadefulde angreb, hun
kom ud for: "Mit renommé var som en drages, og
hvad jeg kom ud for og måtte bide i mig, vil ingen tro
muligt nu. Jeg måtte skjule mig bag en avis i et
kupéhjørne, for mennesker gik ustandseligt forbi ude
i korridoren, grinede og fnisede, pegede som om de
aldrig i deres liv havde været ude for opdragelse. På
et hotel i Fredericia blev jeg anmodet om at flytte; de
handelsrejsende truede med at forlade hotellet, hvis
jeg var der. I en lille by i Nørrejylland gik jeg fra
foredraget, og sten susede ind mellem mine ben, og
højlydt råbte man: "Der går svinet..." Præstefruer
satte store annoncer i aviserne med advarsel til
kvinder om, for deres sjæls frelses skyld, ikke at gå
til mine foredrag."

På og bag scenen

Medvirkende Ene Øster Bendtsen, Malin Rømer
Brolin Tani, Søren Bang Jensen, Christine Worre
Kann og Marie Louise von Bülow
Instruktør Pelle Nordhøj Kann
Dramatiker Julie Petrine Glargaard
Komponist & sangtekstforfatter Marie Louise von
Bülow
Scenograf Nikolaj Heiselberg Trap

Koreograf Jannik Elkær

Rekvisitør Luise Skov
Lyddesigner & afvikler Janus Jensen
Lysdesigner turné Andreas Buhl
Bygger Nikolaj Heiselberg Trap
Skræddere Maria Teudt + Sara Steen Andersen
Produktionsleder Anna Sofie Rimestad
Kreativ producent Christine Worre Kann

Varighed ca. 75 minutter
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Opdater dine oplysninger
Denne mail er sendt af Silkeborg Teaterkreds.

Afmeld nyhedsbrev

https://www.silkeborg-teaterkreds.dk/?utm_campaign=Valkyriens+kamp+genudsendelse231356&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=email
https://www.facebook.com/Silkeborg-Teaterkreds-190774041057922/?utm_campaign=Valkyriens+kamp+genudsendelse231356&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=email

