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Kære Faxe Kommune

SAUM takker for det gode samarbejde, vi har haft med Faxe Kommune siden sommeren 2017 - og byder 
hermed op til videre dans!

SAUM producerer teater, der opstår i den levende udveksling med vores samtid, dens aktuelle temaer og 
vores nære omgivelser – med fokus specielt på børn og unge. Vi oplever, at vores forestillinger indhentes af 
virkeligheden og kun bliver mere aktuelle og relevante med tiden, og at vi rammer både børnene, de unge 
og deres voksne med emner, der optager dem i deres liv. 

SAUM har fungeret som projektstøttet teater siden 2011 med base både i Norge og Danmark. I sommeren 
2016 flyttede teatret til Karise i Faxe Kommune.

På vores lokale festival JORD fører vi denne aktuelle linje videre og arbejder i krydsfeltet mellem kunst og 
natur. Dette fokus bliver også vigtigt og relevant i en tid, hvor kunsten, med fordel, kan bruges som for-
midling af naturens vigtige budskaber. 

Vi har fået gode kontakter til mange arenaer i kommunen, og vi vil fortsætte med nysgerrigt at undersøge 
nye samarbejdsmuligheder med eksisterende kulturelle og sociale platforme i lokalområdet samt fortsætte 
den dialog, vi allerede har med de mange ressourcer, der findes hernede.
Vi ønsker at præsentere en del af de forestillinger, vi har i vores repertoire, og med erfaring fra to spæn-
dende og righoldige sæsoner i Faxe Kommune tror vi på, at der er et godt grundlag for endnu et udviklende 
samarbejde i sæson 19/20 .

I sæson 18/19 spillede SAUM 12 teaterforestillinger i kommunen. 8 forestillinger for børn, 2 for familier 
og 2 for voksne.  Vi spillede på Kulturnariet, på Terslev skole, Hylleholt skole og Rollo skolen. I Faxe kirke, 
Haslev kirke og Teestrup kirke og på Kulturhuset Leopold og Huset i Faxe Ladeplads.
Vi har desuden afviklet huskunstnerprojekt på Karise skole, og en lang række workshops, udstillinger og 
koncerter under vores JORD festival maj 2019.
Vi skønner at vi har spillet for ca 3000 af kommunens borgere,  herfra langt størstedelen børn.

I sæson 19/20 tilbyder vi en “teaterbuffet” bestående af tre forestillinger: én helt ny, en god genganger og én 
klassiker. Disse vil gøre det muligt at nå et bredt publikum i kommunen på både skoler, biblioteker, kirker, 
ældrecentre m.m. 

Vores hovedtema i år kredser om teamet Sorg og med en ny-produktion Historien om V, sætter vi fokus på 
både Sorg og OmSorg – for både hinanden og vores jord. I forbindelse med forestillingen tilbyder vi temad-
age med en række arrangementer for primært børn, men også for voksne. OmSorg vil også være det under-
læggende tema i vores lokale JORD-festival 2020. 

Faxe kommunes ønske om at skabe en profil, der både er grøn og kulturrig, passer således som fod i hose 
med SAUMs ambitioner, der i en udveksling mellem natur og kultur består af tre dele: 

BÆREDYGTIGHED – MUSIK – TEATER

Vi ser frem til det videre samarbejde om at udvikle kultur i vores smukke kommune. 

SAUM i FAXE Kommune i sæson 19/20
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Musikteatret          
&

FAXE KOMMUNE præsenterer:  

Co-producenter:  
Teatret ZeBU & Den Ny Opera 

- En ny stærk og bevægende operafortælling for børn.
Historien om V er en eventyrlig og musikalsk forestilling efter Cecilie Ekens anme-
lderroste børnebog V, der fortæller om en piges tab og sorg over en forsvunden 
far og hendes brændende ønske om at få ham hjem igen – hvad prisen så end må 
være! I 2016 udgav Eken billedbogen V inspireret af H.C. Andersens Historien om 
en Moder, hvor hun endnu engang skriver på vers om et alvorligt og vigtigt tema 
fortalt fra et barns perspektiv: tab og sorg.

Målgruppe: Fra 9 år
Spillesteder: Skoler og Kultunariet

HISTORIEN OM V
En ny stærk og bevægende operafortælling for børn

TIL GLÆDEN
- Historien om mig og min mormor
For de voksne har vi en lille perle, en ”teaterkoncert” hvor vi med nogle af de mest 
elskede danske sange skaber et kvindeportræt, som også bliver et Danmarkspor-
træt. Vi savner fællesskaber, rødder og tilhørsforhold. Samtidig vil vi så gerne føle os 
frie og ubundne - dén konflikt står vores hoved-
person midt i. Med afsluttende fællessang. 

Målgruppe: Voksne
Spillesteder: Forsamlingshuse, ældrecentre, kulturhuse, institutioner

“Livsbekræftende sorg og glæde” 
Nikolaj Rasch Skou, 
Dagbladet FAXE

Vores klassiker som spiller på 6. år, og som 
nåede forbi Hylleholt skole i februar til lærernes 
udelte begejstring. Sonnet-kransen Mørkebar-
net af Cecilie Eken er fast på pensummet over hele landet i indskolingen. En smuk, 
gysende, spændende og eventyrlig fortælling om at leve med og acceptere 
både sine lyse og mørke sider. 

Målgruppe: 6 - 10 år
Spillesteder: Skoler

MØRKEBARNET
- En poetisk gyseropera for alle fra 6 år “Visuelt flot forestilling om den mørke 

side af menneskesindet”
Henrik Lyding, 
Teateravisen



MUSIKTEATRET SAUM – Et Nordisk Musikteater. 

Opera for både børn og voksne. 
Eksistentielle, nutidige og vedkommende historier formidlet gennem nykomponeret klassisk musik. 

Kammeropera i øjenhøjde i en foranderlig verden….

ØKONOMI OG BUDGET

SAUMs overordnede drift og økonomi i sæson 19/20 

SAUM har i årene frem til nu levet af projekt- og fondsmidler. Vi har de sidste seks år haft en omsætning på 
mellem en og to millioner kroner årligt, og langt størstedelen af de midler er skaffet via Statens Kunstfond 
og øvrige fonde. Vi har til 2020 indtil videre modtaget 600.000 kr. fra Statens Kunstfond til forestillingen 
Historien om V. 

Vores ønske er, at vi med afsæt i Faxe Kommune forsætter teatrets gode udviklingsarbejde via nye projekter, 
samt øger vores turneaktivitet både regionalt og nationalt. 
Denne ansøgning er et oplæg til et fortsat samarbejde med lokalforankring i teatrets aktiviteter. En aftag-
er-aftale med køb af flere forestillinger, hvor kommunen kan hente refusion og derved få dækket halvdelen 
af alle udgifter. 

Vi tilbyder tre forestillinger: 
én helt ny, en god genganger og én klassiker, som dækker fra børne og unge-publikummet fra 6 år og op til 
de meget voksne.  

Forestilling:  Antal : Pris:  Refusion:  Kommunens udgift:
Historien om V    4 stk.            64.000 kr. - 32.000 kr.  32.000 kr.
Historien om V    1 stk.            23.000 kr. - 11.500 kr.  11.500 kr.
Mørkebarnet       2 stk.           28.000 kr. - 14.000 kr.  14.000 kr.
Til Glæden          2 stk.           24.000 kr. - 12.000 kr.  12.000 kr. 

I alt søges om:   9 stk.          139.000 kr. - 69.500 kr.       69.500 kr.
 

Hvad får I ”ekstra”? 

- Ekstra midler til kommunen i form af huskunstnermidler, projektstøtte, udviklingsstøtte m.m. 

- Et lokalt forankret professionelt teater med fokus på børn og unge  

- Workshops og udviklingsarbejde med lokale skoler 
 
- En god sparringspartner og nye samarbejder på kulturom-
rådet 
 
- Aktiviteter i kommunale bygninger 

Musikteatret SAUM turnépriser:

Historien om V (skoler) 16.000 kr. 
Historien om V (Familie) 23.000 kr.
Mørkebarnet:    14.000 kr. 
Til Glæden:    12.000 kr.

Vi fået støtte fra Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Wilhelm Hansen 
Fonden og Det Obelske Familiefond og afventer endnu svar fra en række 

fonde til vores mange nye projekter.


