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Det er noget af en opgave koreograf og kunstnerisk leder af Covoi Exceptionnel, Jon R. Skulberg, blev sat overfor under produktionen af Crawl, Crawl, Crawl. Det krævede både at hoppe i bassinet for at mærke vandets
tyngde på egen krop, men også at stå på bassinkanten og tage publikums sigtelinje i betragtning. Foto: Nikoline Jørgensen

Helsingør svømmehal lægger scene
til forestilling med 12 korsangere
Det bliver en iscenesat, visuel og lydmættet oplevelse for publikum
når CRAWL, CRAWL, CRAWL vises i Helsingør Svømmehal den
28.-29. juli.

Maja Bonde Holtze Jon R. Skulberg, kunstnerisk
leder af Convoi Exceptionnel.
- Formmæssigt er svømme-
hallen meget tydeligt – og her
har vi placeret et kor og en di-
rigent i vandet. Men en of-
fentlig svømmehal rummer
også meget historie. Det er en
arkitektonisk materialisering
af velfærdsstaten. De offentli-
ge bade har fuldt arbejderbe-
vægelsens udvikling og tan-
ken om folkesundhed. Så i
dette rum kan vi (i modsæt-
ningen til gymnastiksalen og
klasseværelset, red.) åbne op
mere op for en større diskus-
sion, og undersøge klassefor-

skelle og velfærdsstatens pa-
radokser.
I modsætning til Skulbergs

øvrige værker, tager CRAWL,
CRAWL, CRAWL nogle mere
tydelige standpunkter ved at
være konkret i sin tematik. Li-
brettoen synges på dansk, så
selvom det visuelle udtryk vil
være abstrakt og poetisk, kan
forestillingen ses, læses og lyt-
tes til på en anden måde end
fx den mere non-verbale og
sanselige MOVING A ME-
MORY, der udgjorde første
del af trilogien.
- Vi arbejder med tre lag i

forestillingen. Der er libretto-
en – altså teksten. Så er der
musikken. Og så er der bille-
det – det man oplever i rum-
met. Men jeg mener godt
man kan arbejde formmæs-
sigt visuelt og æstetisk samti-

Kostumerne de 12 korsangere fra det århusianske kor Ensemble Edge
er hoppet i, er designet af Kit Wan, som er mode- og kostumedesigner
fra Hongkong. Med tekstiler skaber han distinkte silhuetter, som skaber
et fiktionelt og holistisk udtryk i kontrast til svømmehallens funktion
og arkitektur. Foto: Louise Herrche Serup

PASSAGE: Publikum kommer
til at sidde på bænke langs
bassinkanten. Eksisterende
svømmehalstribuner erstat-
ter teatrets bløde stolesæder,
og rummet står råt i sit udtryk
– det er en svømmehal, fore-
stillingen vises i, ikke en klas-
sisk black-box. Men derud-
over gør forestillingen brug af
sceniske elementer – fra
kostumer af hongkongske Kit
Wan til koreografi af norske
Jon R. Skulberg.
Forestillingen Crawl,

Crawl, Crawl er anden del af
Trilogien for Læringsrum,
hvor kompagniet Convoi Ex-
ceptionnel dykker ned i de
narrativer og oplevelser der
eksisterer i rum, vi alle har
gjort os erfaringer i. Første fo-
restillingen granskede gym-
nastiksalen, og blev vist på
skolen ved Rønnebær Allé
under PASSAGE Festival 2021,
og næste og sidste forestillin-
gen indtager klasseværelset.
Men denne gang er vi i svøm-
mehallen.
- Svømmehallen er interes-

sant, da det er et rum de fle-
ste kan relatere til, fortæller
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fentligt bibliotek fx er mere
kulturelt dannende. I Norge
(hvor koreografen kommer
fra, red.) kan der, selvom det
er en olienation med mange
penge, være kommuner med
tomme svømmebassiner. Der
har jeg altid tænkt, at det er et
sundt tegn, når en kommune
har en svømmehal der er ak-
tivt i brug! Forleden var jeg i
svømmehallen i Helsingør i
almindelig åbningstid, og op-
levede at der selv i en som-
merferie kommer masser af
besøgende! Så det er et rum
der er mere aktivt, end man
skulle tro.
Hvordan Helsingør Svøm-

mehallen tager sig ud under
forestillingen Crawl, Crawl,
Crawl, må vi vente i spæn-
ding med at opleve til i mor-
gen kl. 22, hvor Helsingør-
premieren finder sted under
Passage Festival. Derefter vi-
ses den igen 29. juli kl. 22
(kræver billet). Forestillingen
er skabt af Convoi Excep-
tionnel og Jon R. Skulberg i
tæt samarbejde med kompo-
nist Lil Lacy, dramaturg
Astrid Hansen Holm, dirigent
Mathias Skaarup Sørensen,
designer Kit Wan og vokalen-
semblet Ensemble Edge.

FAKTA
INTRODUKTION
Så er vi nået til tredje dag på
Passage Festival, hvor pro-
grammet folder sig ud i
Nøjsomhed, ved Kulturhuset
Bølgen i Ålsgårde og på Jar-
lens Grund i Espergærde. Fra
Helsingør Station på Spor 4
har forestillingen Through
the Wall sin afgang til sin
forpremiere, og i Helsingør
Svømmehal arbejdes der in-
tensivt på at blive klar til det
store, stedsspecifikke og
tværæstetiske værk Crawl,
Crawl, Crawl. Vi har talt med
manden bag om svømme-
halsæstetik og iscenesæt-
telse fra bassinkanten.

gymnastiksalen er et lidt me-
re traumatisk rum for mig,
rent personligt, griner Jon R.
Skulberg. – Svømmehallen er
et vigtigt rum. Det er fysisk
dannende, hvorimod et of-

ra Århus til Helsingør – CRAWL,
CRAWL, CRAWL er en forestilling
der er skabt til at blive vist i en
svømmehal. Men svømmehaller
som rum kan være temmelig for-
skellige, så der ligger en stor op-
gave i, at tilpasse forestillingen til
det konkrete rum. Her er Helsin-
gør Svømmehal særligt kræven-
de, da den er så stor. Foto: Louise
Herrche Serup

dig med at man behandler en
konkret tematik. Det ene
udelukker ikke det andet.

Nede i bassinet, og oppe på 
kanten
Når CRAWL, CRAWL, CRAWL

vises under PASSAGE Festival
den 28.-29. juli, er det 12 gar-
vede korsanger der bærer det
performative ansvar. Ikke
nok med at synge en svøm-
mehal op, som har en udfor-
drende akustik, så skal de og-

så bevæge sig koreografisk ef-
ter anvisning fra Jon R. Skul-
berg.
- Som de fleste andre kor,

er de ikke så vant til at blive
iscenesat. Her er mange para-
metre at arbejde med! Det er
ny musik de skal lære ude-
nad, de skal indgå i koreogra-
fiske billeder og bære en visu-
el oplevelse for et publikum.
De er helt konkret ude af de-
res komfortzone, fortæller
Jon R. Skulberg, der også selv
måtte i vandet for at instrue-
re.
- Men de er så seje at arbej-

de med. De har aldrig sagt
nej. Jeg har lavet mange ope-
raer, og så længe man har ”
let's try”-hatten på, kan man
nå hvor som helst hen. Rent

teknisk har den også været
udfordrende, for når man
kommer ned i vandet, tager
man tyngdekraften væk, og
så er det en helt ny sangtek-
nik, man skal arbejde med.
Men det er en udfordring de
har taget imod med enormt
høj arbejdsvilje.
Koret hedder Ensemble

Edge og har base i Århus,
hvor forestilling også havde
sin urpremiere. Når den vises
i Helsingør Svømmehal er det
et helt nyt rum den skal til-
passes i. Klinkerne på vægge-
ne, højden til loftet og van-
dets overflade er altså para-
metre der skal inkorporeres
på ny.
– Akustisk er det et mere

krævende rum i Helsingør, da
det er så stort! Så lyd og san-
ge tilpasses site-specific. Men
det er den forudsætning vi
har at arbejde under – vi har
ikke helt den samme kontrol,
fortæller Jon R. Skulberg, hvis
forhold til svømmehallen
som rum dog grundlæggende
er præget af optimisme.
- Jeg kan godt lide at være

i svømmehallen og i vand! I
dag besøger jeg den for sjæl-
dent, men det er et rum jeg
har haft det sjovt i. Hvorimod

Crawl, Crawl, Crawl gør pri-
mært brug af reallys under
forestillingen, dvs. dét na-

turlige lys (og manglen
derpå), som er tilgængeligt
i rummet. I en særlig pas-
sage under forestillingen
bliver rummet henlagt i
mørke. Fra bassinkanten

får publikum således
skærpet sanserne, når ly-
set dæmpes. Foto: Louise

Herrche Serup


