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Seks spejderpiger kommer marcherende ind i 
et islandskab, og i kanonkor råber de teksten 
til »Smuk og dejlig«.

Sådan ser starten på forestillingen »Hvid 
magi« ud. Teaterkoncerten er gruppen »Sort 
Samvittigheds« hyldest til Anne Linnets san-
ge, og på trods af at nogle af forestillingens 
sange er over 40 år gamle, mener gruppen, at 
der er masser at hente for en yngre generation 
i Anne Linnets univers. Følelserne i hendes 
tekster er universelle og signalerer mod til at 
stå ved egne svagheder, mener forestillingens 
instruktør, Elisa Kragerup.

»Det kan være svært at have mod til at vise 
sine svagheder udadtil. Det finder man i tek-
sterne, og det er noget vores generation måske 
nok kan lære af,« siger hun.

Teatergruppen »Sort Samvittighed« er dan-
net for at fortolke Anne Linnets sange. To af 
gruppens medlemmer, Tilde Maja Frederik-
sen og Leila Vestgaard, optrådte med nogle få 
af dem til et åbent scene-arrangement i 2007, 
og responsen var så overvældende, at de sam-
lede en gruppe for at arbejde videre på et styk-
ke. Siden da har det udviklet sig til forestillin-
gen, der fra 18. februar til 19. marts kan ses på 
Betty Nansen Teatrets Edison scene.

Om kvinder og forventningspres
Med 23 Anne Linnet-sange som motor gen-
nemgår skuespillerinderne på scenen en 
transformation. De seks marcherende spej-
derpiger bevæger sig fra ungdommens naivi-
tet og opdager deres kvindelighed i et cabaret-
inspireret show.

»Små banale følelser bliver pludselig kæm-
pestore. Stykket er et udtryk for længsel efter 
samhørighed i en individuel tidsalder,« for-
klarer Elisa Kragerup.

I sangen »Kvinde af i dag,« synger de seks 

skuespillere om forventningspres og det per-
fekte liv. Selv om teksten er skrevet i 70erne, 
mener skuespiller Leila Vestgaard, at sange er 
mere end relevant i dag.

»Mange af nutidens unge kvinder har en 
tendens til at bygge et luftkastel op omkring 
sig selv med forestillinger om og krav til, hvor 
perfekt alting skal være. Sangen handler om 
at være den, man nu én gang er. Også når man 
sommetider er grim, ulykkelig eller misunde-
lig. Det hjælper ikke at prøve at komme glasur 
på,« siger hun.

Ingen ironisk distance
Instruktør Elisa Kragerup lægger vægt på at 
fortælle, at stykket har masser af humor, men 
at ironisk distance ikke er en del af »Hvid Ma-
gis« virkemidler.

»Teksterne sætter ord på nogle af de ting, vi 
skammer os over. Så det kræver, at man inve-
sterer sig selv fuldt ud, hvis man skal ind i det 
her univers,« siger hun.

Anne Linnet selv har ikke før i sidste uge 
set smagsprøver på forestillingen. Hun mener 
ikke, hun har følt det mod, da hun skrev san-
gene, som medlemmerne af teatergruppen 
tilskriver hende:

»Men det er sange, der har været nødven-
dige for mig at skrive. De stammer jo fra et 
helt liv, så jeg glæder mig derfor meget til at se, 
hvilke følelser de vækker i mig, når jeg ser dem 
samlet i forestillingen,« siger hun. B

Unge kvinder udforsker 
Anne Linnets univers

Teaterhyldest. Der er en generation eller to til forskel. Alligevel 
bruger teatergruppen »Sort Samvittighed« Anne Linnets musik 
til at sætte ord på moderne kvindelighed i stykket »Hvid Magi«.

Gruppen Sort Samvittighed består af tolv teaterfolk. På scenen i Anne Linnet hyldesten Hvid Magi står Signe Egholm Olsen, Rikke Bilde, Kitt 
Maiken Mortensen, Tilde Maja Fredriksen, Leila Vestgaard og Jeanett Albeck. Foto:Jens Astrup
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en film af Julie Bertuccelli
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“STÆRK OG NÆRVÆRENDE.”

Søren Hermansen, Kristeligt Dagblad
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SE DEN NU I GRAND TEATRET
Øst for Paradis, Aarhus � Café Biografen, Odense �Biffen, Aalborg
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LLET.”
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“Lyrisk. Plads til både melankoli og livsmod.

Fint familiedrama om sorgens og naturens kraft.”
Sophie Engberg Sonne, Politiken
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“VEDKOMMENDE OG POETISK BARSK.”
Nanna F. Rasmussen, Filmmagasinet Ekko
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DR Filmland

����
“VARM OG VELSPILLET.”

Henrik Queitsch, Ekstra Bladet
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