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Festivaltillægsredaktør Maja Bon-
de Holtze. Foto: Simone Ballan

Årets Passage
Festival er
spækket med
særlige
oplevelser

Claus Kjærsgaard
CKJ@jfmedier.dk

PASSAGE: Passage Festival har i
mere end ti år opbygget no-
get af et repertoire og renom-
mé. Det er Nordens største
gadeteaterfestival, det er Hel-
singørs eget overflødigheds-
horn af scenekunstneriske
oplevelserne, og det er noget
der er til glæde for lokale, tu-
rister og connaisseurer fra he-
le landet. Fra Instagram-sto-
ries på @anderhemmings-
endk til lange reportager i Po-
litiken – festivalen nyder en
opmærksomhed som er
forundt de få – men formår
samtidig at forblive en hem-
melig perle af herligheder for
de særligt indviede, der gæ-
ster Helsingør i slutningen af
juli.
Med en ambition om at bi-

drage til store oplevelser for
de små såvel som små ople-
velser for de store (og alle
afarter derimellem), præsen-
terer holdet bag Passage Fe-
stival, Helsingør Teater, et
program spækket med dan-
ske nyproduktioner, moder-
ne klassikere og internatio-
nale gæstespil, som jeg priser
mig lykkelig for at få lov at
opleve på hjemegnen, år efter
år.
Endnu engang vil Helsin-

gør Dagblad dække festivalen
med daglige interviews med
kunstnere og reportager fra
dagens forgange program,
som forhåbentligt kan kaste
lidt mere lys over de fælles
oplevelser vi har haft, eller
som kan inspirere til at tage
turen ud i byen, boligområ-
der og opland, og få en sprit-
ny og helt særlig oplevelse.
Så hav en rigtig god, rigtig

udfordrende og nysgerrig-
hedspirrende Passage Festi-
val derude. Vi ses i gaden!
- Maja Bonde Holtze, festi-

valtillægsredaktør

Instruktør Caroline McSweeney fortæller om fascinationen af fiskeri,
og hvordan det bliver til scenekunst, når den stedsspecifikke
vandring Dance of The Fisherman får premiere den 28. juli i Esper-
gærde Havn.

Af Maja Bonde Holtze

PASSAGE: Det var på en som-
merhustur til Gilleleje, in-
spirationen fandt den irske
instruktør Caroline McSwee-
ney. Minder om hjemlandet
dukkede op på nethinden, da
solnedgangens smukke lys
kastede fiskerne silhuetter op
til kysten. Den irske fiskekul-
tur havde uopfordret sat sit
præg i McSweeneys bevidst-
hed, og den blev hun kon-
fronteret med den Nordsjæl-
landske kystby.
Samme aften, da hun scrol-

lede igennem sit Instagram-
feed så hun, at den tidligere
kollega og koreograf, Taneli
Törma, havde lagt en video
op fra en fisketur med sin far

i Finland, hvorpå han begav
sig ud i en improviseret dans.
Det var så godt som et tegn
på, at det var fiskeriet som te-
matisk afsæt, deres fælles
projekt skulle have.

Forskellig fiskekultur
- Vi havde længe gået med
tanken om at pitche en idé til
Passage Festivalen, som vi
gerne ville lave et nyt projekt
på. Og det var oplagt at tage
udgangspunkt i en fiskerikul-
tur, som vi alle har så forskel-
lige tilknytninger til, og alli-
gevel fælles oplevelser med,
fortæller Caroline McSwee-
ney over en telefonforbindel-
se fra et lejet hus i Espergær-
de, der danner base for kunst-
nerne i juli måned.
- I Irland er det et farligt er-

hverv, som man faktisk kan
dø af. Naturen er vild, bølger-
ne er høje. I Finland er det
noget andet – her fisker man
primært i sin fritid. Og i Dan-
mark er det også primært en
fritidsbeskæftigelse, om end
der stadig er et fiskerierhverv.
Det er dog alt sammen under
konstant forandring.
Så Caronline McSweeney

og Taneli Törma, der begge er
baseret i Danmark trods de-
res internationale ophav, gik
i gang med deres research.
Gennem flere projektperio-
der har de kigget nærmere på
fiskekulturen på blandt andet
Island og Grækenland, og nu
er turen altså kommen til
Nordsjælland. Oprindeligt
var det Helsingør de havde
påtænkt at arbejde i, men val-

Espergærde Havn. Foto: Caroline McSweeney

get endte med at falde på Es-
pergærde Havn på grund af
dens særlige atmosfære og de

mange, særlige små steder,
som kunne bruges i forestil-
lingen. Og det var kun til glæ-

Med Espergærde
Havn som sit kontor
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Det skal du
opleve på årets
PASSAGE
Festival
1. CRAWL CRAWL CRAWL AF CONVOI EXCEPTIONNEL (DK)

Jeg finder det fascinerende når teatret indtager andre
rum end teatersalen, og jeg glæder mig til at opleve,

hvordan Helsingør Svømmehal forvandles under forestillin-
gen fra et sted man svømmer til et nyt oplevelsesrum gen-
nem korsang og koreografi.

2. BEL HORIZON AF LE G. BISTAKI (FR)
Jeg har, siden jeg var lille, haft en stor interessere

for dans og koreografi, og jeg har selv danset siden
jeg var lille, derfor glæder jeg mig til at blive hevet ind i en
anden verden, når denne koreograferede totaloplevelse ind-
tager Sommariva grunden med vaser og sværd.

3. MDR – DEATH FROM LAUGHTER (ES) AF LOS GALINDOS (ES)
Jeg synes ikke det er PASSAFE Festiva,l uden at jeg

har set en cirkusforestilling, og uden at jeg har set no-
get som har overrasket eller udfordret mig. Derfor glæder jeg
mig i år til at se MDR – Death from Laughter, for jeg tror de-
res excentriske klovneri og brug af fantasi både vil få mig til
at grine, men også godt og grundigt overraske mig.

4. LEAGUE AND LEGEND AF 15FEET6 (BE)
Som sagt, hører cirkusforestillingerne til på PASSA-

GE Festival, så jeg skal også altid se akrobatik for at
komme i den rigtige festiva stemning. I år glæder jeg mig til
at få et grin af og blive imponeret over artisterne i League
and Legend, som vil battle hinanden i sportsdiscipliner.

Louise Holst
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Dance of The Fisherman.
Foto: Jacob StageFAKTA

DANCE OF THE FISHERMAN

PASSAGE FESTIVAL

Dance of The Fisherman er et samarbejde mellem den finske
koreograf og performer Taneli Törmä, Location X og den irske te-
aterinstruktør Caroline McSweeney, Locus Theater Company. Fo-
restillingen vises 26., 28., 29. og 30 juli kl. 20.30. NB: 26. juli er en
forpremiere. Forestillingen spiller på Espergærde Havn og varer
ca. 70 min.

de for arrangørende af Passa-
ge Festival, som hvert år spre-
der forestillingerne ud i hele
Helsingør kommune.

Skøn landsbystemning
Caroline McSweeney fortæl-
ler: - Vi har arbejdet i havnen
siden begyndelsen af juli, og
så sikke et fantastisk sted at
være – tænk at have Esper-
gærde som sit kontor! Vi er
blevet taget godt imod af de
lokale, som virkelig bidrager
til en landsbystemning. Alle
er meget åbne og nysgerrige
og stiller spørgsmål til vores
arbejde. Sejlklubben har lån
os deres lokaler som vi kan
søge ly i for dårligt vejr og vi
samarbejder med café Le Port
som bidrager ved at ryge den
fisk, vi skal dele med publi-
kum efter endt forestilling. Vi
har lært havnens rutiner at
kende og er ved at indordne
os dets vaner. Fx ved vi lige
præcis hvornår svømmegrup-
perne kommer forbi og hvor-
når bådene lægger til – og så
har vi stiftet bekendtskab

med en kæmpe teenage-ban-
de, som tit hænger ud her.
Og det er netop denne fø-

lelse af noget familiært som
forestillingen Dance of The
Fisherman forsøger at opstø-
ve, for at komme under hu-
den på det lokale spillested –
altså i dette tilfælde Esper-
gærde Havn. Gennem en ræk-
ke interviews som dramati-
ker Anna Pandura har foreta-
get med lokale fiskere i Gille-
leje, Espergærde, Helsingør
og Hornbæk, bliver ægte og
levede erfaringer flettet ind i
forestillingen, som skal for-

tælle fiskeriets historie gen-
nem musik, billeder, dans og
tekst.
- Vi arbejder i grænselan-

det mellem det autentiske og
det ekspressive. Vi fisker ikke,
men vi fortæller fiskernes og
fiskeriets historie på mange
andre måder. Vi piller ved
havnen og havnens proces-
ser, uden at provokere. For-
håbentligt vil det for ude-
frakommende afføde en nys-
gerrighed på deres havn, og
give dem anledning til at an-
skue den på en ny måde. Vi
kommer med en stor gav-

mildhed og åbenhed overfor
havnen. Det er en meditativ
vandring, hvor man som
publikum vil føle sig rørt og
beroliget, fortæller Caroline
McSweeney

En samtale på havnen
Selvom hverken instruktør
Caroline McSweeney eller
koreograf Taneli Törma har
erfaring med at fiske selv, har
de haft det inde på livet på
forskellige. For dem er det en
måde at bearbejde og forstå
et håndværk og en hobby
som deres naboer og fædre
har taget del i, og den fortæl-
ling som har formet vores hi-
storie. Derfor håber det
kunstneriske hold også at det
vil være et mangfoldigt pub-
likum der tager med på rejsen
i Dance of The Fisherman,
hvor man ved vejs ende deler
et måltid og en snak om livet.
At forestillingen kan bane vej
for en samtale på havnen.


