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Cement, metal, kød og knogler… Genopdag den særegne skønhed byen besidder, na ̊r kroppe klasker mod mure, smelter nedad trapper og ruller gennem græs i vandreforestillingen Through The Wall. Fotograf: Luna Stage

Helsingør spiller hovedrollen
i ny vandreforestilling
Tre dansere og en koreograf indtager Helsingør, med hvem de skal
skabe en ny forestilling. Det er grundlaget for værket Through The
Wall af Thomas Bentin Works, som vil genopdage byens særegne
skønhed fra nye vinkler. Forestillingen vises også i Køge og
København – men hver gang med en ny hovedrolleindehaver, da det
hele skal ske på byens præmisser.

Af Maja Bonde Holtze

Mærker byen tempo og kroppens blødhed pa ̊ den hårde beton, på en
fælles rejse gennem byens centrum. Thomas Bentin Works har premie-
re på den spritnye Through The Wall under Passage Festival 2022. Foto-
graf: Luna Stage

PASSAGE: Når Lille Nord tøf-
fer fra Spor 4 i morgen ved 15-
tiden, vil det køre forbi en
mindre forsamling menne-
sker, der ikke er steget om
bord. I stedet for at tage tog-
turen, skal de opleve forpre-
mieren på forestillingen
Through The Wall af den
danske koreograf Thomas
Bentin, der har sat sig for at
formidle byens ånd gennem
bevægelse. Sammen med tre
dansere har han iscenesat en
byvandring, som tager ud-
gangspunkt i netop de stier,
de træder. Thomas Bentin
fortæller:
- Det er stedet der define-

restillinger på PASSAGE Festi-
val, som er det man på fags-
prog kalder site specific, altså
stedsspecifikke.
Men som hovedrolleinde-

haver i Through The Wall
skal Helsingør ikke forvente
at gøre sig de helt store arm-
bevægelser med høj musik,
følgespots og konfettikano-
ner. Det er en mere subtil og
underspillet oplevelse, fore-
stilling vil forsøge at give sit
publikum:
- Vi prøver ikke at lave et

nummer eller en flot koreo-
grafi, hvor dansere bruger de-
res akrobatiske kunnen. Det
er byrummet der taler til
publikum, og publikum får
mulighed for at genopdage
den æstetik og karakter som

byen har. Jeg har selv set
byrummet forvandle sig og
blive udtryksfuldt et sted
hvor man ikke troede det. For
eksempel på stationen når
man står og kigger ud over
skinnerne, eller passagen ved
siden af stationen, hvor folk
går igennem. Man føler sig
klemt inde på fortovet, og det
er ikke umiddelbart særlig
æstetisk – der er masser af
cykler og bagindgange. Men
når man begynder at arbejde,
dukker der en masse ting
frem i landskabet. Farver, tek-
sturer, underlige små hjørne.
Idet danserne gør noget som
er koreografisk og styret, be-
gynder alt omkring dem og-
så at tale med det. Man opda-
ger der er bevægelse i rum-
met, som er meget styret – bi-
lerne, toget, menneskemæng-
den ind og ud… og det bliver
til èn stor koreografisk kom-
position, i det øjeblik man
selv arbejder koreografisk.

Et sammensat miljø i 
Helsingør
Når Thomas Bentin Works så
drager til Køge og til Køben-

havn, hvor Through The Wall
vises i samarbejde med festi-
valen Metropolis, bliver vær-
ket bearbejdet til den pågæl-
dende by. Danserne har faste
koreografier og passager som
de gør brug af, men hver gang
er det tilpasset det byrum de
optræder i. Det har betydet
mange ugers forberedelses-
tid, hvor holdet har pendlet
mellem tre lokationer på
Sjællands østkyst, og et møde
med forskellige – om end be-

slægtede – byrum.
- Helsingør har som et af

sine særtræk havnen. Konge-
kajen. Det er i nærheden af
vandet og den store færge, er
meget tydelig idet landska-
bet. Bagved ser man Kron-
borg og de åbne vidder. Og så
har man hele værftet, som
har så meget historie og tyng-
de. Det er et meget spænden-
de og sammensat miljø, som
ikke er nogen af de andre ste-
der. Og så er der muligheden

rer koreografien. Vi prøver
hele tiden at arbejde ude i
byrummet, hvor vi ser hvad
der sker på stedet, hvilken ad-
færd det har og hvad arkitek-
turen på det sted kan. Er det
lange linjer, små rum, er der
befærdet eller tomt? Er der
biler og trafik, eller er det et
socialt rum? På den måde
bruger vi dét der sker, men vi
skal ikke nødvendigvis gøre
hvad andre folk gør.
Pendlere som en del af

koreografisk komposition
Når Thomas Bentin foræ-

rer hovedrollen til Helsingør,
er det ikke den første gang
byen har prøvet det. Tvært-
imod optræder den årligt i
mange forskellige sammen-
hænge – ofte i relation til fo-
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I Through The Wall tager tre dan-
sere os med på en vandring gen-
nem Helsingør, hvor de legende
og nysgerrigt udforsker og bevæ-
ger sig rundt med arkitekturen
som dansepartner.
Fotograf: Luna Stage

FAKTA
INTRODUKTION
Det er 2. dagen på PASSAGE
Festival, der byder på lege-
festival og forestillinger i
Vapnagaard samt forpremie-
re på den stedsspecifikke
DANCE OF THE FISHERMAN på
Espergærde Havn. I Helsin-
gør by ser tre spændte dan-
sere og en forventningsfuld
koreograf frem til dagen i
morgen, hvor de har forpre-
miere på deres spritnye fore-
stillingen Through The Wall.
Vi har talt med koregrafen,
Thomas Bentin, om forestil-
lingen, processen bag og en
ganske særlig hovedrollein-
dehaver.

Helsingør spiller hovedrollen
i ny vandreforestilling.

FAKTA
FAKTA

PASSAGE FESTIVAL

Through The Wall THE WALL af
Thomas Bentin Works (DK)
kan opleves onsdag 27/7 og
torsdag 28/5 kl. 15, samt
fredag 29/7 og lørdag 30/7
kl. 12 og 15. Mødested: Hel-
singør St., spor 4 ved Lille
Nord. Forestillingen bevæger
sig gennem forskellige slags
byrum, så tag fodtøj på, der
passer til en gåtur. Forestil-
lingen kræver billet – se me-
re på passagefestival.nu.

Koreograf: Thomas Bentin,
med dansere: Nikoline Due,
Anette Toiviainen, Marco Rizzi
og kunstnerisk konsulent:
Poul Laursen

Forestillingen vises både i Helsin-
gør, Køge og København, og fælles
for de tre steder er, at den har sit
udgangspunkt ved stationen, der
fungerer som travle samlings-
punkter og indgår i de koreografi-
ske kompositioner.
Fotograf: Luna Stage

for at komme fra dét sted og
ind gennem bymidten – om-
kring klosteret og kirken,
som er af ældre arkitektur og
emmer af historisk stemning.
Her finder vi en helt anden
stemning end nede ved værf-
tet. Det er så fedt at kombine-
re togstationen med gam-
meldags arkitekttur og ned til
et sammensat miljø nede på
havnen, fortæller Thomas
Bentin, hvis øvrige tilknyt-
ning til Helsingør er, at være
blevet gift på Helsingør Råd-
hus.

Ro til fordybelse
Efter vielsen nød ham og
hans kone at gå rundt i byen,

besøge Kronborg og tage på
stranden. Så på mange måder
er det et nostalgisk møde, at
vende tilbage til Helsingør
igen for Thomas Bentin, der
indtil for nyligt har boet otte
år i Sydamerika, hvor han og-
så har produceret forestillin-
ger. Han glæder sig dog over
at være i Danmark, hvor ar-
bejdsforholdene på nogle
områder er mere attraktive,

da det er muligt at søge
fondsmidler til produktioner
som man kan fordybe sig i.
Det er især vigtigt i resear-

chfasen, som forestillinger
som Through The Wall er så
afhængige af at have godt tid
til. Det er en ro Thomas Ben-
tin håber lader sig afspejle i
forestillingen, hvor publikum
gerne skulle gå derfra med en
lethed, forundring og ny for-

bindelse til sin by, efter at ha-
ve oplevet Helsingør på en ny
måde – dog på byens egne
præmisser.
- Der er utrolig meget at

hente i trafik, fugle, folk der
snakker og stilhed i gaderne
hvor man kan høre sine egen
skridt. Der er så meget stem-
ning bare i dét, så vi har væ-
ret påpasselig med ikke at
ødelægge den stemning og

forcere en bestemt følelse.
Det er byen der har hovedrol-
len – hvilket er lidt underligt,
for jeg har tre fantastiske dan-
sere med, som hele tiden skal
gå på kompromis med det de
kan, fordi det skal handle om
byen og stemningen. Men vi
skærper det der allerede er og
hjælper publikum med at
sanse mere intensivt.


