
FAKTUELT
Filuren har eksisteret som professionelt børneteater og 
børneteaterskole siden 1974. Teatret er hjemmehørende 
i Musikhuset Aarhus, hvor man råder over en black box-
teatersal med plads til ca. 150 tilskuere. Derudover råder 
teatret over værkstedsfaciliteter, systue og administra-
tionslokaler. 

Teatrets leder er siden 2007 Steen Mourier. Filuren består 
af et fast personale på seks heltidsansatte (teaterleder, 
forretningsfører, produktionsleder, community manager, 
en tekniker, en elev og en grafisk designer på deltid). 
Det kunstneriske personale projektansættes til de enkelte 
forestillinger. Derudover er der på den pædagogiske 
afdeling heltidsansat to afdelingsledere, en sekretær og 
en teaterunderviser samt et stort antal timelønnede.

Filuren modtager til den professionelle teaterdel en 
kommunal støtte på ca. 4,6 mio. kr. årligt (heri er inkluderet 
en statsandel på ca. 40 % via den regionale kulturaftale). 
Teatret er et lille storbyteater og havde i sæsonen 2013/
2014 i alt 147 opførelser fordelt på i alt syv produktioner, 
heraf to ikke-professionelle produktioner. Teatrets fore-
stillinger blev overværet af et publikum på ca. 21.000.

Det er et særkende ved Filuren, at det udover at være et 
professionelt producerende børneteater også forestår en 
række særskilt finansierede pædagogiske aktiviteter:

•	 Filurens	Skole	for	Teater	og	Dans	–	et	fritidstilbud	
 med over 700 elever.
•	 Talentlinjen	–	en	toårig	teater-talentlinje	for	unge	
 i alderen fra 15-19 år.
•	 Filurens	KompetenceCenter	–	et	projekt	med	udvikling
 af tilbud ind i skolernes undervisning. 

•	 DramatikVærket	–	her	udvikles	nye	tekster	af	
 dramatikere til brug i et netværk af dramaskoler, 
 talentskoler, efterskoler m.v. 

Det er i udgangspunktet kun Filuren som professionelt pro-
ducerende børne- og ungdomsteater, der er genstand for 
denne evaluering, men da der i udpræget grad er en helheds-
tanke bag ledelsens vision om Teaterhuset Filuren, vil den 
pædagogiske del uundgåeligt blive inddraget i et vist omfang.

AKTUELT
Filuren var tidligere kendt for sine store episke opsæt-
ninger, gerne med rod i litterære klassikere, men har i de 
senere år flyttet fokus og udviklet sig således, at man nu i 
højere grad åbner huset for udefra kommende initiativer 
og samproduktioner og derigennem præsenterer publikum
for en større mangfoldighed af kunstneriske udtryk.

Filuren arbejder med en overordnet vision, der sammen-
tænker delene i det, man samlet har valgt at kalde Teater-
huset Filuren. For at denne vision til fulde kan realiseres, 
er der de seneste år opstået et stærkt ønske fra Filuren 
om at flytte til nye lokaler. Teatersalen i Musikhuset er i 
sig selv udmærket, men der er i Musikhuset ikke plads 
til teaterskolens undervisning. Desuden savner man 
mulighed for at have et aktivt foyerområde til modtagelse 
af børn og voksne før forestillingerne, og der er et stort 
ønske om en prøvesal, der kan alterneres til en mindre 
sal til mindre forestillinger. 

I Musikhuset er der ikke mulighed for at indrette et foyer-
område særligt til Filuren. Endelig er det et problem, at Bi
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der kan være en tendens til, at Filuren bliver klemt 
imellem Musikhusets mange store arrangementer, og 
en simpel ting som åbningstider for Musikhusets foyer 
giver anledning til mange besværligheder for Filurens 
arrangementer. 

VILLEN
Selv om Filuren strukturelt består af to delvist adskilte 
dele, så er det en central ambition på stedet at sammen-
tænke disse dele og sætte teatrets rolle ind i en sammen-
hæng, der rækker ud over det umiddelbare møde mellem 
publikum og scene. Dette kommer klart til udtryk i de 
visioner, der arbejdes med. Filuren udtrykker det selv 
på følgende måde:

Teaterhuset Filuren betragter teatret som et mødested, 
i bredere forstand end mødet mellem scenekunstnere og 
publikum. Mødet mellem forskellige kunstarter, mødet 
mellem børn og voksne, amatører og professionelle, 
musikere, dansere, skuespillere og teaterpædagoger, 
skolelærere, elever, bedsteforældre [...].

 
På Filuren inddrager man ofte musikere og billedkunst-
nere i den kreative proces, også i andre kapaciteter end 
deres kernefelt. Således er fx komponister ofte med i den 
tidligste konceptfase og har derfor mulighed for at præge 
denne centralt. Denne arbejdsform, hvor man tidligt i 
processen skaber tværfaglige møder, opfatter Filuren 
selv som en vigtig del af sin kunstneriske udvikling.
 
Filuren ønsker også fremover at være facilitator for en 
lang række samarbejder. De senere år har man produce-
ret forestillinger sammen med andre beslægtede teatre. 
Kunstrådet vil gerne fremhæve det nu afsluttede treårige 
samarbejde med Teater O, der frembragte fremragende 
ungdomsproduktioner som Goodbye&farvel!, En Blærerøvs 
Historie og Kærligheden overvinder alt!. Inden for de sidste 
par år er der også etableret et fint og velfungerende sam-
arbejde med Teateriet Apropos, der også har været med 
til at fastholde teatrets position inden for ungdomsteater 
segmentet med forestillinger som FUCK! og senest 
#bitch #kælling #backstabber.  

I disse samarbejdskonstellationer faciliterer Filuren 
produktionerne med spillelokale, produktion af scenografi 
og markedsføring generelt og i enkelte tilfælde løntilskud. 
Andre co-produktioner har efter Kunstrådet vurdering 
været mindre vellykkede. Det gælder husets samarbejde
med bl.a. Thalias Tjenere (Mosters monster) og den 
amerikanske gruppe Under The Table, som med forestil-
lingen MONSTER ikke overbeviste. Trods spektakulære 
scenografiske løsninger var der ikke taget klare valg i 
dramaturgien, og forestillingen endte med at “spille hen 

over hovedet” på målgruppen. På Filuren har man selv 
peget på denne forestilling som et af de mindre vellykkede 
eksperimenter.

KUNNEN
På Filuren arbejdes der meget bredt og i flere retninger, 
både hvad angår det repertoiremæssige, og hvad angår 
samarbejdspartnere. Stedet har således ikke en klart 
defineret kunstnerisk profil, men kan betegnes som 
mangfoldigt, bredt favnende og med en stærk vilje til at 
arbejde tværfagligt. Filuren opfatter selv dette som en 
af teatrets afgørende styrker.

Et vellykket eksempel på tværfagligt samarbejde og 
anderledes samarbejdspartnere var forestillingen 
Rumtosset, der i forsommeren 2015 spillede på kunst-
museet ARoS. Stykket blev opført af en skuespiller og 
en musiker, der førte publikum rundt i udstillingen og 
opførte enkeltstående scener foran kunstværker, der hver 
for sig havde været direkte inspiration til tekst og musik i 
scenerne. Uden at tage patent på tolkninger af værkerne 
lykkedes det at skabe en dynamisk og vedkommende 
forestilling, udført i en utraditionel ramme og med et 
fint samspil mellem kunstværk, musiker og skuespiller.
 
Filuren fremhæver selv en særlig forestillingsform, som 
teatret har satset på og eksperimenteret med de seneste 
år, den såkaldte Stuffed-Puppet-teknik inspireret af den 
australske dukkemager og kunstner Neville Tranter. 
Det er en forestillingsform, hvor menneskestore dukker 
indgår som et scenisk element i sammenspil med rigtige 
skuespillere. Dette er et arbejde, man også ønsker at 
prioritere de kommende år.
 
Samproduktioner ses efterhånden meget ofte på børne-
teaterområdet, men projektet Hjerterum, som Filuren 
producerer i samarbejde med Syddjurs Egnsteater, skiller 
sig ud i denne sammenhæng. Projektet strækker sig over 
fire år og indeholder tre historiske kærlighedsforestil-
linger, en totalteaterafslutning og samarbejde med bl.a. 
danske herregårde, tyske museer og norske kommuner. 
Et projekt, som peger fremad og viser nye veje for 
Filurens arbejde.

Da Filurens arbejde bærer præg af stor nysgerrighed og 
lyst til at eksperimentere med nye retninger og stilarter, 
stiller det naturligt store krav til evnen til at evaluere 
projekter og tage ved lære af eksperimenterne. Filuren 
peger selv på dette som et område, der bør udvikles og 
have øget fokus fremover, så ny viden kan anvendes så 
aktivt som muligt i fremtidige produktioner. Kunstrådet 
vil anbefale, at man søger at udvikle faste strategier og 
planer for et sådant evalueringsarbejde.

SKULLEN
Filuren påtager sig rollen som børneteater i meget bred 
forstand. Der insisteres bevidst på at lave forestillinger 
for alle aldersgrupper, lige fra de mindste børnehavebørn 
og til de større børn og teenagere. De mindste har bl.a. 
kunnet opleve én-mands fortællingen Verden – og så mig, 
der blev til i samarbejde med Teater P23. En fin forestil-
ling, der dog efter Kunstrådets opfattelse led under en vis 
mangel på dramaturgisk konsekvens og originalitet.
 
Mere vellykket var forestillingen Livets blå bølge for de 
større børn og teenagere, hvor man i en historisk ramme 
med udgangspunkt i Fregatten Jylland og krigen i 1864 
tog fat på temaer som venskab, kærlighed og savn.
 
Filuren ser sig selv som et kraftcenter inden for sin genre, 
og ser det derfor også som sin opgave at opdyrke sam-
arbejder med byens vækstlag og kunstnergrupper uden 
faste hjemsteder. Det sker bl.a. gennem co-produktioner 
med disse frie grupper, hvilket har resulteret i frugtbare 
samarbejder med bl.a. Teater O, Hr. Teater, Teateriet 
Apropos og senest den semi-professionelle gruppe 
Teater Grums.
 
Som tidligere nævnt er det svært at betragte Filurens 
professionelle teaterdel helt adskilt fra teatrets pædago-

giske arbejde, og når man skal pege på teatrets særkende 
og særlige position i det aarhusianske teatermiljø, er det 
netop værd at pege på stedets to-delte organisation i både 
en professionel og en pædagogisk del. Om dette siger 
Filuren selv:

Vi mener, at der er brug for Teaterhuset Filuren i områdets 
teaterlandskab. Et klart mangfoldigt alternativ [...] I det 
aarhusianske teatermiljø er vi mulighedsskabere og dan-
nere; vi danner børn og unge i mødet med teater, både som 
publikum, udøvere, oplevere og meddebattører. Vi åbner 
huset for professionelle og amatører og giver dem mulighed 
for at arbejde med deres visioner og møde et publikum.

sammenfattende VurderinG, 
udfordrinGer oG anBefalinGer
Generelt opfatter Kunstrådet Teaterhuset Filuren som 
et veldrevet sted, der er præget af stærkt engagerede 
medarbejdere, som brænder for børne- og ungdomsteater. 
Teatret præsenterer rigtig mange forestillinger, dels i form 
af egenproduktioner og dels som co-produktioner med 
frie teatergrupper, og man leverer på den måde rigtigt 
meget teater for pengene.
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Skuespillet og scenografiske løsninger er som oftest 
fuldt professionelt tilfredsstillende, men der savnes 
af og til et grundigere og mere analytisk dramaturgisk 
arbejde i forbindelse med udvælgelse og bearbejdning 
af manuskripter og forestillingskoncepter. Ligeledes vil 
Kunstrådet opfordre til, at man er mere selektiv, når der 
etableres co-produktionsaftaler. Rådet ser dog med stor 
anerkendelse på den indsats, som Teaterhuset Filuren 
har ydet over for lokale initiativer støttet af Statens 
Kunstfonds Projektstøtteudvalg.

I formidlingen af teatrets repertoire savner Kunstrådet en 
klarere skelnen mellem de professionelle produktioner 
og amatørproduktionerne. Dette gælder både i den mere 
traditionelle markedsføring og på de digitale medier, bl.a. 
teatrets hjemmeside, og Kunstrådet mener, at teatret bør 
have fokus på at kommunikere dette bedre.

Teaterhuset Filuren har en stærk ambition om at samle 
husets aktiviteter i ét og samme hus og har igennem en 
årrække arbejdet intenst på, at dette skulle lykkes, des-
værre endnu uden held. Kunstrådet opfatter det som en 
oplagt god idé, at Filuren ønsker at samle sine aktiviteter 
under ét tag og er enig i, at Filuren lokalemæssig er klemt 
i Musikhuset, og at teaterskolens lokaler på Brobjerg-
skolen er utilfredsstillende. 

Det tidligere Kunstråd påpegede også denne problematik
i evalueringen af teatret fra 2010, og siden er der ikke 
sket nogen udvikling. Kunstrådet opfordrer derfor til, at 
der også politisk arbejdes målrettet på at finde en tilfreds-
stillende løsning på dette problem. Når man påtænker 
den substantielle husleje, der i dag erlægges i Musikhuset, 
synes dette at være et økonomisk overkommeligt problem.

Når man på Filuren, med rette, søger at sammentænke 
teatrets enkelte dele og dermed giver den pædagogiske 
del en central placering, så vil der naturligt være en kon-
stant udfordring i at holde det kunstneriske niveau højt på 
den professionelle del af teatervirksomheden. Ledelsen er 
opmærksom på denne udfordring, og Kunstrådet opfor-
drer ledelsen til at bevare fokus herpå.

I al kunst er nysgerrighed og lysten til at eksperimentere 
en afgørende og nødvendig kraft, og disse faktorer er i høj 
grad til stede i Teaterhuset Filurens arbejde. Denne nys-
gerrighed, som går i mange retninger, kan i visse tilfælde 
udfordre evnen til at forfine et udtryk inden for en stilart. 
På Filuren har man fokus på disse overvejelser og disku-
terer løbende teatrets balance mellem det “vildtvoksende” 
og det forfinede udtryk. Kunstrådet vil anbefale, at man 
fortsat giver plads til det eksperimenterende, men i højere 
grad også søger at forfine og bygge videre på de vellyk-
kede resultater.

Ved begge samtalerunder på Teaterhuset Filuren har
Kunstrådet været i dialog og ført samtaler med teaterleder 
Steen Mourier, leder af Teaterhuset Filurens skole for 
Teater og Dans, Sune Tønning Sørensen, og projektleder 
for Dramatikværket og KompetenceCenter, 
Malene Hedetoft.
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