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PRESSEMATERIALE: 
 

 
 
 
 

Dansejæger 
En dokumentaropera om Danmarks første musikantropolog  

 
Af Mauro Patricelli 

Opført på Betty Nansen Teatret 

                      
 
En musikalsk rejse gennem det nye og det arkaiske 

Spilleperiode: 8.-12. Juni – 8. juni forpremiere kl. 18 
Gallapremiere den 9. juni 2016 kl 19:00 
Opførsel 10. Juni 2016 kl 19:00 – med særarrangement efter forestillingen: ”Mød projekleder, 
Mauro Patricelli”.  
Opørsel 11. og 12. Juni 2016 kl 17:00.  
Vi inviterer anmeldere til gallapremiere 9. juni samt til at besøge prøverne fra 11. maj til og 
med 26. maj – ifølge forudgående aftale. 
 
Billetsalg: www.bettynansen.dk  
Info: www.mauropatricelli.com 
 
Produktion og Kommunikation: Martha Elias me@cphacademia.com 
Presse: Line Bilenberg line.bilenberg@gmail.com - mobil: 20710494 
Pressekonference på Betty Nansen Teatret  18. maj 2016 kl 13:30. Meld gerne deltagelse senest  
21/6 til Line Bilenberg. 

http://www.bettynansen.dk/
http://www.mauropatricelli.com/
mailto:me@cphacademia.com
mailto:line.bilenberg@gmail.com
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Værket:  
Værket bevæger sig inden for rammerne af postopera, hvilket bl.a. betyder, at ved anvendelse af en 
dokumentarisk tilgang til musikdramatik udfordres det konventionelle hierarki mellem 
operaelementer (libretto, sang, orkestrering, dans, iscenesættelse, osv.).  
I forestillingen optræder Fridolin ikke som en konventionel karakter, men som en signifier - en stum 
figur, der spiller kontrabas, imens bygger musikken primært op på en nyfortolkning af de launeddas- 
dansemelodier, Fridolin indfangede på bånd og bevarede for eftertiden som lydlige øjebliksbilleder.  
Operaens libretto er hovedsageligt et resultat af en redigeringsproces, hvor uddrag af Fridolins tekster 
kombineres med interviews og andre dokumentariske kilder.  
Dansejæger er et lyrisk og dekonstrueret portræt om en visionær og kompromisløs ung mand, hvis 
livsmål var at redde en skrøbelig mundtlig kultur. I forestillingen er han helten, der byder publikum 
ind til en tidsrejse i et oprindeligt lydlandskab samt til en intellektuel og emotionel konfrontation med 
det arkaiske og den eksistentielle frygt for glemsel.  
 

Synopsis: 
Værkets manuskript er hovedsageligt et resultat af en redigeringsproces, hvor uddrag af Fridolins 
essay, The Launeddas, A Sardinian Folk Music Instrument, hans øvrige antropologiske studier samt 
breve og notater kombineres med interviews med relevante førstehåndsvidner og andre 
dokumentariske kilder.  
Forestillingen er opdelt i 5 etudes, der hver portrætterer Fridolin og launeddas-lyduniverset fra 
forskellige vinkler:  

 
1. Dansejæger 
I forbindelse med sine studier af den sardiske dans (ballu tundu) optog Fridolin ca. 60 minutters video 
med det formål at dokumentere dansens komplekse koreografi. Disse videooptagelser er det eneste 
dokument, der findes af denne gamle dans.  
Da Fridolin kun havde et videokamera, der ikke kunne optage lyd, til rådighed, er videooptagelserne 
desværre stumme.  

Det musikalske mysterium fremmanet af de stumme videosekvenser vil i forestillingen fungere som 
udgangspunkt for en screendance synkroniseret med levende musik fremført af ensemblet, der sidder 
på scenen.  

2. Montmartre  
Episoden vil på scenen udfolde sig i en imaginær jazzklub i 60’erne, hvor en kontrabassist interagerer 
med en række ”talking heads” bestående af interviews med relevante førstehåndsvidner.  
Interviewene er blevet udarbejdet og optaget i forbindelse med forestillingen med undtagelse af et 
interview med professor Peter Crawford samt et interview med Adrian Bentzon, Fridolins ældste bror, 
der døde i 2012. I sidstnævnte interview får man et indblik i, hvordan Fridolin var som menneske. 
Blandt andet beskriver Adrian sin bror som værende usædvanligt intellektuelt begavet med sans for 
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humor og som et venligt udadvendt væsen med forståelse for andre. Ifølge Adrian var Fridolin en 
eventyrer, der var i besiddelse af en målrettet energi, en stædighed samt en utrolig arbejdsomhed.  
 
3. Informanterne  
Etuden præsenteres af fire karakterer:  
Adrian Bentzon, Fridolins bror 
Peter Crawford, antropolog ved Aarhus Universitet 
Anelise Knudsen, tidligere ansat ved Dansk Folkemindesamling 
Maria Giacobbe, anerkendt sardisk-dansk forfatter 
Deres fortælling kombineres med et fragmentet foredrag om græsk mytologi. Det gøres ved hjælp af 
interviews, der projiceres på scenen samt en tale opført live. Alt det har til formål at fortælle om 
Fridolins virke, krydret med personlige anekdoter. Udover de rent musikalske aspekter får man også 
indsigt i Fridolins undersøgelser af de sociokulturelle aspekter relateret til udførelsen af launeddas- 
musikken. Hans tilgang til musikantropologien var i 1960’erne helt ny, og det er blandt andet derfor, 
Fridolin er blevet betragtet som Danmarks første musikantropolog.  

 
4. De cantu ses biancu (Så hvid som du er) 
I løbet af sit feltarbejde på Sardinien etablerede Fridolin et særligt indsamler-meddeler forhold med 
bondekvinden Filomena Casula, der danner rammen om denne etude. Hun bliver så betaget af ham, at 
hun omdanner en velkendt folkesang (melsigtesang) til en kærlighedserklæring, hvor der implicit 
foreligger en allegori for melet og Fridolins hvidhed. 
 
5. Lyden af launeddas – et essay 
  
I denne del præsenteres et formalistisk musikalsk studie af en serie visuelle citatmotiver fra Fridolins 
essay sat i synergi med endnu en ny fortolkning af launeddas’ musik. Det bliver fremstillet som video 
animation med citater fra hans essay, recitativos  samt operatisk sang. 

 
Lydunivers og ensemble:  
Launeddas basale lyd, der peger tilbage på en antik musikopfattelse, bliver udgangspunktet for 
forestillingens lydunivers. De originale dansemelodier bliver bearbejdede og nyfortolkede gennem et 
blandet ordforråd, hvor klassiske elementer kombineres med minimalistiske elementer og jazz. 
Ensemblet består af en saxofonist, hvis grundmodel er launeddas-instrumentet, en jazzduo (kontrabas 
og trommesæt), en sopransangerinde, en pianist og en slagtøjsspiller, der alle interagerer med video 
og sceniske elementer.   

 
Baggrund for dokumentaroperaen Dansejæger: 
Dansejæger er en biografisk fortælling om Danmarks første musikantropolog, Andreas Fridolin Weis 
Bentzon (1936-1971), der trods sit korte liv nåede at dokumentere en af de ældste folkemusikalske 
traditioner i Europa, og dermed bidrog til at redde den fra glemsel.  
Spor af denne antikke kultur findes i dag på Cagliaris arkæologisk museum på Sardinien i form af en 
ca. 3000 år gammel bronzestatuette: en hermafroditisk musiker spillende på en tredobbelt klarinet – 
en launeddas.  
Da Fridolin påbegyndte sit feltarbejde i 1956 var der kun 14 launeddas-spillere tilbage på Sardinien. 
Takket være Fridolins optagelser af de tilbageværende sardiske launeddas-spillere og sit engagement i 
at dokumentere og revitalisere denne uddøende folketradition, skabte han en fornyet interesse for 
instrumentet, hvilket har betydet, at der i dag eksisterer mere end 400 udøvende spillere verden over.  
Fridolin studerede ikke bare launeddas-musikken, han var også optaget af at dokumentere den 
specielle sardiske dans (ballu tundu), der blev udført dertil.  
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Rejserne til Sardinien indledte Fridolin allerede som ganske ung. I 1956 købte han en brugt Nimbus 
udstyret med en stor trækasse, der kunne rumme en Tandberg-båndoptager og en god mikrofon, og 
kørte gennem Tyskland, der stadig lå delvist i ruiner, hele vejen ned til Rom og sejlede derfra videre til 
Sardinien.  
Ved siden af sine forskningsmissioner var han i 60’erne en fremtrædende del af det intellektuelle miljø 
i København. Blandt andet var han en af medstifterne af det nu legendariske Jazzhus Montmartre og 
var kontrabassist i sin bror Adrians’ jazzband.  
 

 
Projektets vigtighed, tanker og motiver: 
Af Mauro Patricelli 
 
Jeg mener projektet er relevant, fordi det byder på en poetisk fortælling om en vigtig periode i 
menneskelig historie, hvor i 1950’erne utrættelige antropologer sørgede for at dokumentere og 
bevare de sidste spor af europæiske mundtlige traditioner, som var ved at uddø som et uundgåeligt 
resultat af moderniseringen. På den måde vil min nye forestilling skabe genklang mellem et rent 
videnskabeligt emne, som musikantropologisk forskning er, og det senmoderne samfunds behov for at 
blive konfronteret med det arkaiske, egne rødder og den eksistentielle frygt for glemsel. 
 
Den her historie om Fridolins rejser og virkelyst er dyb for mig, fordi den bringer op til overfladen 
tanker omkring min egen identitet som rejsende og fortæller. For tiden taler vi jo så meget om et 
multikulturelt verdenssyn, Fridolin – der, med sit innoverende koncept om biografisk antropologi og 
indgående interesse i informantens livshistorie, var forud for sin tid – lærer os, at kulturen 
transporteres og bearbejdes altid af individet. Den her tilgang åbner op for en uendelig kompleksitet, 
der overhaler alle forsøg på generalisering og banalisering gennem stereotyper.  

 
Om Mauro Patricelli: 
Mauro Patricelli er siden 2008 blevet københavner. Født i Abruzzerne, Italien, med tolv 
musikudgivelser og en international karriere fra Italien, Frankrig, Schweiz og Tyskland bag sig, hvor 
musiketnologi og neominimalisme udgør centrale elementer, der resulterer i ny kompositionsmusik 
med primært vokal- og musikinstrumenter, der interagerer med hinanden på en eksperimenterende 
og fragmenteret facon, dog samtidigt også med en iboende rytmisk vitalitet med kant. Han byder på en 
musikalsk rejse, der henvender sig til den tværfaglige målgruppe, som befinder sig i forskellige 
musikalske verdener: klassisk, eksperimental/avantgarde, minimalistisk musik, jazz.  
 

Hans første musikdramatiske projekt i Danmark var Syng for fremtiden, Ingeborg! (Københavns 
Musikteater 21.-30. november 2013), hvorefter vejen var banet for at udvikle vision, koncept og form 
for flere dokumentaroperaprojekter. Derfor siden efteråret 2014 gik han i gang med en ny 
kammeropera, Dansejæger, som opføres på Betty Nansen Teatret 8.-12. juni 2016. I forbindelse med 
dette projekt udarbejder kunstneren selv endnu en gang forestillingens idé, musik, libretto, udvikler 
dramaturgien og dirigerer den kreative proces. Udover de forskellige musikalske sprog, har 
Dansejæger engelsk som hovedsprog – men også dansk, italiensk og sardisk tages i brug. Det er anden 
gang i træk, at kunstnerens operaprojekt bliver finansieret primært med midler fra Kunstrådet.  
 

Emnerne for dokumentaroperaerne stammer fra musikantropologiske studier og kombinerer den 
biografiske fortælling med fordybelse i de grundlæggende problematikker og dilemmaer i forbindelse 
med dokumentationsprocessen. Med konceptuelle rødder i senrænessances melodramma (Camerata 
de’ Bardi) og med referencer til amerikansk post-opera (Reich-Korot og Wilson) udfordrer Patricellis 
dokumentaroperakoncept den konventionelle funktion af, og hierarki imellem operaelementerne – 
dvs. libretto, orkestrering, visuelle udtryk, iscenesættelse, osv.  
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Medvirkende inkl. Links:  
Komponist, pianist, projektleder: Mauro Patricelli www.mauropatricelli.com  
Sangerinde: Signe Asmussen www.signeasmussen.dk  

Kontrabassist: Thommy Andersson www.thommy.dk  

Saxofonist: Stefan Bauer www.stefanbaurmusic.com 
Trommeslager: Chano Olskær  

Slagtøjspiller: Matias Seibæk  

Dramaturgisk konsulent: Florient Azoulay  

Diktionstræner & Fysisk iscenesætter: Jeremy M. Thomas-Poulsen  
Scenografisk konsulent: Eva Sommestad Holten 
Lysdesigner & teknik: Malte Hauge www.maltehauge.dk 
Filmfotograf interviews og 1 videofilm: Catherine Pattinama Coleman  

Tonemester: Johannes Rose (Catherine’s assistent)  

Animation designer: Cristina Seresini www.cristinaseresini.com  

Videoklipper og animation: Luca Espen Bjørnsten  
Lyddesigner: Peter Barnow  
Teknisk afvikling: Balder Nørskov 
Grafiker: Søren Meisner  
Produktion, kommunikation & sprogkonsulent: Martha Elias www.cphacademia.com  
 

 

Kort om Betty Nansen: 
Prisvindende teater kendt for nyfortolkede klassikere og de største stjerner gennem historien, der går 
helt tilbage til 1800-tallet, hvor scenen åbnede på Frederiksberg Allé under navnet Odéon. Betty 
Nansen er heller ikke bange for at præsentere ny dramatik. 
  
Ambitionerne er høje og ønsket om, at Betty Nansen fortsat skal stå for kvalitet og underholdning på et 
højt niveau fortsætter med teaterdirektør Vibeke Windeløv i front. 
  
Til teatret hører også anneksscenen Edison. 
 
Edison er Betty Nansen Teatrets anneksscene. Den er etableret i et nedlagt elværk, som nu er teatrets 
legeplads og eksperimentarium, hvor der er højt til loftet, fysisk såvel som kunstnerisk. 
Her er der mulighed for at lege med publikums perspektiv og skabe skelsættende og overraskende 
dramatik i afvekslende rammer. 
Med det erfarne Betty Nansen Teatret i ryggen lever anneksscenen op til sit mål om at kaste nyt og 
anderledes lys over det gamle Frederiksberg. 
I 2012 er Edison udvidet med intimscenen "Siloen". Edison ejes af Frederiksberg Kommune, som 
udlejer bygningen til Betty Nansen Teatret og C:NTACT Fonden i fællesskab. 
 
  

http://www.cphacademia.com/



