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Fusskopf er en mand med fem fødder. Fusskopf elsker at danse, hoppe, løbe og gå – og det er noget alle børn kan relatere til. I hvert fald tog fore-
stillingen kegler hos de yngste, der var mødt på i Nøjsomhed onsdag 27. juli for at opleve forestillingen Fusskopf af Teatret Fyren og Flammen un-
der PASSAGE Festival. Foto: Karsten Piper

Børnenes
fest i
Nøjsomhed
Traditionen tro bevæger PASSAGE Festival til
Helsingørs boligområder i Vapnagård,
Nordvest og Nøjsomhed. Onsdag var der
fuld smæk på et program for børn og deres
voksne.

Af Maja Bonde Holtze

Det er tredje gang den lille campingvogn har taget turen fra Frankrig til Danmark, og anden gang den gæster
Passage Festival. Inden i vognen kan en lille håndfuld publikummer tage med på den mest eventyrlige rejse,
når Collectif La Méandre viser forestillingen Avion Papier. Spiller igen fredag 29/7 og lørdag 30/7 på Konge-
kajen (kræver billet). Foto: Karsten Piper

PASSAGE: Lettere overskyet,
men lunt. Det er den bedste
opskrift på gadeteater, hvor
kernepublikummet er børn.
Og sådan en dag bød onsdag
på. Når hverken regn eller sol
stjal opmærksomheden, var
der nemlig fuld fokus på da-
gens første Passage program-
punkt, Fusskopf af danske
Teater Fyren og Flammen.
Trods den mindre mundrette
titel, der udgøres af ordene
fuss (fod) og kopf (hoved),
fjollede skuespiller Birger
Bovin sig rent ind hos sit pub-
likum, der skraldgrinede fra
første sekund, forestillingen
gik i gang.

Velegnet til nyt amfiteater
Fusskopf er inspireret af
”kopffüssler” – dét stadie i
børns tegneudvikling, hvor
barnets personfigur kun har
hoved og fødder. Således for-
klarede Bovin os tankerne
bag den mærkelig figur, han
øjeblikke senere lod spille
frem på den lille plads i
Nøjsomhed, der er omkran-
set af sæderækker i græsset. Et
amfiteater, der er blevet eta-
bleret for nyligt, som man
næsten skulle tro var skræd-
dersyet til netop gadeteater-
festivalen, der er et fast
indslag i boligområdet.

Gik rent ind
Inden længe havde Bovin in-
tet mere end fem fødder stik-
kende ud fra sin krop, og spil-
lede boldt med et kæmpe øje
ud til børnene på alle rækker,
der i euforiske hvin spillede
tilbage. Selvom konteksten
om børnetegnestadiet, der
har været inspiration for fore-
stillingen, ikke umiddelbart
foldede sig ud i dramaturgi-
en, var det tydeligt at børne-
ne var helt med på præmis-
sen. En fjollet fyr med fem

pingvognens inderside er be-
klædt med.

Lyden af opfindsomhed
Under fødderne er hans tro-
faste loopmaskine og inden
for rækkevidde får han måde
fat i rivejern, sko og sprællefi-
gurer, der alle bliver en del af
en helt utrolig lydflade, som
bærer historien der udspiller
sig for øjnene af os. Vores op-

mærksomhed deles nemlig af
multitalentet, der farer om
sig fra sin indeklemte plads i
hjørnet af campingvognen,
og så de håndfulde skærme
som viser en animationsfilm.
Stilen er minimalistisk med
stregtegninger og stop-mo-
tion agtig gestik, og i virkelig-
heden også lidt dyster. Men-
neskene myldrer zombieag-
tigt forbi på tåspidserne, ho-

veder falder af og kvinden vi
primært følger er tynget af
sorg og træthed, over at
mangle den hun elsker. Vores
kongeklædte multitalent ud-
bryder også selv et desperat
skrig idet hun – lader det til –
tager springet til underver-
den, døden eller hvordan vi
nu skal tolke den andethed
hun stræber efter, hvor hun
også til sidst finder sin prins.

Forandret
Trods uhyggen, sad de tre
børn der tog med på den
eventyrlige rejse en onsdag
formiddag i Nøjsomhed, tryl-
lebundet til bænkerækkerne
og fulgte med. Jeg kan kun fo-
restille mig, at de ikke har set
noget lignende før. Dimser og
dutter, snoretræk, pyntegen-
stande og himstregimser, en
tom brandslukker som mu-
sikinstrument og animatio-
nerne, der bevægelse sig langt
ud over skærmenes rammer
og blev projekteret op i loftet,
blev levende for øjnene af os.
Og intimiteten over at sidde
sammen med yderligere otte
voksne, som også træder med
ind i en anden verden og ån-
de den samme luft og tager
med på den samme rejse, på
de samme præmisser, må væ-
re helt unik. De voksne knæv-
rede faktisk mere end børne-
ne undervejs med adskillige
”Har du set!” og ”Jamen dog,
det er helt vildt”. Begejstrin-
gen var at spore blandt alle de
rejsende, som man kunne yn-
de at kalde os. Vi tog på en tur
til et helt nyt sted, og tyve mi-
nutter efter, blev vi lukket ud
i verden igen. På en eller an-
den måde forandret.

fødder – what’s not to like?

Fint program for børn
Kostumerne fungerede visu-
elt såvel som funktionelt, når
Bovin hoppede, rullede og
stod på hovedet med hjælp
fra fødderne som ekstra støt-
teben. De var bløde nok til at
daske til publikum børnene
kunne selv hjælpe med at bæ-
re dem, selvom dimensioner-
ne var helt absurde. En fin op-
levelse for børn, der kickstar-
tede et program i Nøjsom-
hed, som også bød på lege-
festival af Gerlev Center for
Leg og Bevægelse, sporadisk
uddeling af is og den fine
campingvogns-forestilling
Avion Papier af franske Col-
lectif La Méandra.

Uimodståelig forestilling i 
en lille campingvogn
I den lille sølvgrå camping-
vogn, der næsten er til at
overse blandt boligkomplek-
ser og legepladser, tog franske
Collectif La Méandre en ræk-
ke håndfulde publikummer
med på en eventyrlig rejse
helt op til skyerne og ned på
jorden igen. Forestillingen
Avion Papier spiller igen fre-
dag 29. juli og lørdag 30. juli
på Kongekajen og er et abso-
lut must-see for dig med for-
kærlighed for finurligheder
og opfinderi.

Intim oplevelse
Der kan kun være omtrent 12
publikummer i den lille cam-
pingvogn ad gangen. Man
skal dukke hovedet, som man
kommer ind, for der er både
lavloftet og fyldt med dimser
på vægge og i loft. En storsmi-
lende og tavs mand byder vel-
kommen og idét han ifører
sig papirskronen, begynder
forestillingen. Han udgør ene
og alene rollen som instruk-
tør, musiker og rekvisitør,
dog hjulpet godt på vej af de
opfindelser og systemer cam-
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Fusskopf fik stor hjælp af børne-
ne, der kunne vise ham på rette
vej og spille bold med sit øje. Flere
børnehaver var mødt op, foruden
lokale og de der fortsat holder
sommerferie, i ledtog med deres
bedsteforældre. En fin familiedag
i Nøjsomhed. Foto: Karsten Piper

Gerlev Center for Leg og Bevægel-
se havde endnu engang taget op-
stilling under Passage Festival. I
mandags besøgte legefestivalen
Nordvest, i tirsdags var de i Vap-
nagaard og i går, onsdag, kom tu-
ren til Nøjsomhed. Børn og voksne
flokkes om de sjove, gammeldags
spil, der var fint formildet med en
simpel instruktion, og ellers lige
til at gå til. Foto: Karsten Piper

FAKTA
INTRODUKTION
Torsdagen er fjerde-
dagen for Passage
Festival, som for al-
vor gør sit indtog i
Helsingør by. Med 29
programpunkter
lægger festivalen
ud med Babusjka af
danske Teater Gyda
for de mindste kl.
10.30 ved Børnenes
Hus, og slutter da-
gen med et af høj-
depunkterne kl. 22,
nemlig MDR – Death
from Laughter af
spanske Los Galin-
dos, der starter ved
p-pladsen på Mari-
enlyst Allé 3A.

Derimellem er der
noget for enhver al-
der og tempera-
ment – hent dit
Passage program
på et lokalt etablis-
sement og dyk ned i
alle oplevelserne!


