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»Nu skal der 
farver på Grob«
Sargun Oshana er nytiltrådt direktør for Teater Grob. 
Han drømmer om at skabe et teater, der taler med 
en mangfoldighed af stemmer. Side 8

Streaming: Her er to nye 
nordiske serier, du bare skal se – 
og én du godt kan droppe. Side 2

Godt bud på weekendtur: I det 
sydfynske mødes litteratur og 
landskaber i smuk forening. Side 12

Søren Solkær fotograferer 
rockstjerner. Nu har han lavet 
en fotobog om stære. Side 22
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H
m… Hvor er kontakten nu henne?«

Sargun Oshana forsøger at tænde
lyset i teatersalen. Den nytiltrådte
teaterdirektør er stadig ved at finde
sig til rette på det lille teater, som
han overtog midt i vinterens nedluk-
ning. 

»Ah, her er den,« siger han, hvorefter lyset fal-
der på den højloftede, sortmalede teatersal, der i
tidernes morgen tjente som biograf. 

»Jeg ville bare lige have, at du skulle se den,«
siger han med et begejstret suk og begynder at
fortælle om forestillingen ”Brødre”, der har pre-
miere, når teatret igen må slå dørene op 6. maj. 

Stykket er skrevet af dansk-iranske Alexander
Mayah Larsen og handler om to brødres kamp
for at finde fodfæste i en splittet tilværelse. Bag
lydbilledet står trommeslager Rasmus Juncker,
som kommer til at sidde på scenen under fore-
stillingen med sit trommesæt. 

Efter at Sargun Oshana har bakset lidt med en
alarm, finder vi ad en smal trappe vej op til hans
kontor på første sal. Rummet er sparsomt møble-
ret, men på væggen hænger en flok A3-ark med
produktionsplaner. De vidner om, at Sargun
Oshana har haft travlt, siden han startede. Op ad
den ene væg står en lyserød sofa, der matcher te-
aterdirektørens trøje og sko. 

»Nu skal der farver på Grob,« som han siger,
da vi sætter os ved bordet, og han folder det
kommende års program ud mellem os. Det byder
blandt andet på den første afro-danske reading
festival, hvor otte nye dramatikere læser deres
stykker op, og på Pink Pavillon, som er en inter-
national reading festival. 

»Vi kan jo ikke nå at sætte så mange stykker
op, men til en reading festival hører man simpelt-
hen bare skuespillerne læse stykkerne op med
manuskripterne i hånden. Det er en måde at læne
sig tilbage og lytte til historierne på. Der er histo-
rier fra Finland, Ny Guinea og Tyskland. Vi kig-
ger ud over landegrænserne for at se, hvad vi kan
lære af dramatik fra helt andre afkroge af ver-
den,« forklarer Sargun Oshana. 

»Og hele den vibe af mangfoldighed bliver
udtrykt med et splash af farver i vores visuelle
kommunikation,« siger han og peger på program-
met. 

Læretiden i Aarhus 
36-årige Sargun Oshana har nået meget i sit rela-
tivt korte teaterliv. Først uddannede han sig som

skuespiller på Skuespillerskolen i Aarhus, men
efter et par år som skuespiller besluttede han sig
for at søge ind på instruktøruddannelsen på Den
Danske Scenekunstskole i København. 

»Jeg havde svært ved at være skuespiller og
havde svært ved at finde arbejde. Det føltes som
en meget lukket branche på det tidspunkt,« siger
Sargun Oshana. 

»Men det var nok også, fordi jeg ikke var på
rette hylde. Jeg fandt ud af, at jeg hellere ville
være med til at fortælle historierne frem for at
være en brik i andres fortælling.« 

Derefter fulgte et par travle år som huskunst-
ner på Aarhus Teater, hvor han skabte 11 forestil-
linger på to år. I dag har Sargun Oshana omkring
20 forestillinger på instruktør-cv’et og to Reu-
mert-statuer for ”Årets Instruktør” stående på
kaminhylden. 

Trine Holm Thomsen er teaterdirektør på Aar-
hus Teater. Hun fik øjnene op for Sargun Oshana,
da hun så hans afgangsforestilling ”Big White
Shark” fra instruktøruddannelsen i København. 

»Der oplevede jeg så stærk en instruktør, at jeg
ikke var i tvivl om, at det var ham, jeg ville have
som husinstruktør på Aarhus Teater,« fortæller
hun. 

»Sargun er en stærk konceptkunstner, og sam-
men med scenograf David Gerth skabte han på
Studio-scenen nogle forestillinger, som eksperi-
menterede med både rummet, skuespillerne og
relationen til publikum.« 

For Sargun Oshana har årene i Aarhus betydet
meget. 

»Trine tog en stor chance med mig. Jeg var
nyuddannet og havde kun lavet én forestilling.
Mange af de idéer, jeg kom med, var helt gakkede
og friske: Skal vi ikke spille en forestilling på et
plejehjem? Skal vi ikke spille på en natklub eller i
Tivoli Friheden? Hvad med at fjerne alle sæderne
og gøre det hele omvendt?«. 

Et åbent teater 
Fra vinduet på Sargun Oshanas kontor kan man
se Nørrebrogades evige bølger af mennesker,
cykler og busser skylle frem og tilbage. Men det
er kun et særligt udsnit af de forbipasserende,
der føler, at teatret er et sted for dem. Og det vil
Sargun Oshana gerne være med til at rykke ved: 

»En stor del af grunden til, at jeg søgte jobbet
som teaterdirektør, var, at jeg savnede et teater,
der havde en større bro til de mennesker, der er i
lokalområdet. Nørrebrogade er jo nærmest et te-

aterstykke i sig selv med alle de mennesker, der
kommer forbi. 5C-buslinjen stopper lige udenfor
vores indgang. Men det er som om, det er en
anden verden at gå i teateret – der er tit en usyn-
lig tærskel, folk skal gå over.« 

Den tærskel vil Sargun Oshana gerne være
med til at nedbryde, blandt andet ved at invitere
nogle andre dramatikere og skuespillere til at
udfolde andre typer historier end dem, vi plejer
at se på de skrå brædder. 

Sargun Oshana fortæller videre om dette års
forestillinger. I et stykke er der en tegner til stede
under forestillingen, et andet stykke beskriver
han som et syret drømmespil om nogle neander-
talere, og et tredje er skabt rundt om en koge-ø,
hvor en skuespiller skal stå og lave mad og inter-
agere med publikum. 

Sargun Oshana lægger ikke instruktørhatten
helt på hylden. Hans eget første stykke på Teater
Grob bliver en skabelsesberetning, der er skabt
af kunstig intelligens. 

Han griner, da den udsendte reporter forvirret
spørger ind til det. 

»Jeg er selv helt på bar bund, så vi har allieret
os med tre programmører. Vi har fodret maski-
nen med en masse skabelsesberetninger, og så er
der en algoritme, der ud fra det skaber en ny ska-
belsesberetning. Diversitet er mange ting. Her
kigger vi på det transhumane for at se, hvor tæt
på den menneskelige stemme man kan komme
med kunstig intelligens.« 

Når Sargun Oshana ser sig omkring i kultur-
landskabet, synes han godt, at teaterverdenen
kan lære lidt af andre kulturinstitutioner. 

»Museer, kulturhuse og biblioteker har for
længst opdaget, at mennesker vil have oplevelser.
Det er den måde, vi samles på. Vi er vant til, at
man ikke bare låner bøger på et bibliotek. Og der
synes jeg nogle gange, at teateret kan hænge fast i
nogle traditioner,« siger Sargun Oshana. 

»Hvorfor ikke udfordre de traditioner lidt?« 
Derfor kommer man ikke kun til at opleve tea-

terstykker på Grob. Teatret skal også være et
sted, hvor man kan komme og opleve noget og
tage i byen bagefter, fortæller Sargun Oshana. 

»Vi får en drag queen in residence, som hedder
Betty Bitschlap. Anders Bilberg, som er drag
queen, har sammen med Ramez Mhaanna, som
er klassisk pianist, lavet et show, der hedder
”Kinky Classics”, hvor de spiller Schubert og 

»Jeg tænker på vores teater
som et træ, der breder sine grene 

og rødder ud i byen«
En afro-dansk reading festival, et teaterstykke skrevet af kunstig intelligens og en fast

tilknyttet drag queen. Sargun Oshana er nytiltrådt direktør for Teater Grob på Nørrebro, og han
drømmer om at skabe et teater, der taler med en mangfoldighed af stemmer.

PAULINE BENDSEN

Fortsættes E

SARGUN OSHANA

Født 1984 i Irak.

Kom til Danmark som
flygtning med sin familie
i 1992. 

Opvokset i Hørning lidt
udenfor Aarhus. 

Uddannet skuespiller
fra Skuespillerskolen ved
Aarhus Teater i 2012. 

Uddannet sceneinstruk-
tør fra Den Danske 
Scenekunstskole i 2016. 

Har modtaget to 
Reumert-statuer som
”Årets Instruktør”. I
2019 for forestillingen
”4.48 Psychosis” og i
2020 for forestillingen
”denungewertherslidel-
ser”. 

Tiltrådte i januar som 
teaterchef for Teater
Grob på Nørrebro.



Sargun Oshana tiltrådte stillingen som teaterdirektør på Teater Grob i januar 2021. Teatret genåbner 6. maj. Foto: Ivan Boll
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andet klassisk musik kombineret med lip sync
og drag show. Vi kommer også til at lave koncer-
ter, og så kommer vi til at lægge hus til ”Fahads
Forsamlingshus”, som inviterer folk ind til at
snakke om ting, der rører sig i vores kultur.« 

Diversiteten er en guldgrube 
»Jeg siger tit til mine medarbejdere, at jeg tænker
vores hus som et træ på Nørrebro, hvor rødderne
og kronen rækker ud mod folket. Det er ikke en
mursten,« siger Sargun Oshana, mens han imite-
rer træets forgreninger med sine hænder. 

Den offentlige debat om den manglende mang-
foldighed i dansk kulturliv kommer let til at have
en snert af løftede pegefingre, men for Sargun
Oshana har det ikke været svært at finde nye
stemmer, han kan invitere ind på sit teater. 

»Snakken om repræsentation ender tit i sådan
en ærgerlig debat, hvor det bliver meget pligt
eller en form for opdragelse. For mig er der ikke
en pligtfølelse. Jeg ser det som en guldgrube.« 

»Der kan komme mange flere mennesker ind
på teatret, som ikke troede, at dette sted var for
dem, og på den måde kan vi få nogle nye histo-
rier ind. Det er ret vildt – vi har otte afrodanske
dramatikere på programmet, som alle er debu-
tanter. Det har en kæmpe kraft, at de er repræ-
senterede. Både på facaden af teatret og på sce-
nen. Det skal vi altså kunne nu! Vi er i 2021. Altså,
det burde bare være en selvfølge.« 

»Hej nabo« 
Vi slutter interviewet af med en tur ned i Teater
Grobs kælder, hvor publikumsudvikler Mie Kanø
og administrationschef Maja Ries har taget hul
på fredagsbaren. 

»Jeg er en arbejdshest, så jeg glemmer nogle
gange, at det også er vigtigt at gøre sådan nogle
ting,« siger Sargun Oshana på vej ned ad trappen. 

Over en øl fortæller publikumsudvikler Mie
Kanø, at det har været en gave at arbejde med de
nye visioner for teatret. 

»Det har jeg altså ikke bedt hende om at sige,«
indskyder Sargun Oshana med et grin. 

Da jeg spørger, hvad publikumsudvikling inde-
bærer for dem, svarer Mie Kanø: 

»Ud og møde folk! Man parkerer lige et kort
øjeblik alt, hvad der hedder salg, og går ud og
møder mennesker, hvor de er, og opbygger nogle
relationer. Vi deler gård med Indvandrer Kvinde-
centret, så derfor er jeg gået over og har banket
på hos dem og sagt: ”Hej nabo, hvem er I?” Vi vil
gerne være nysgerrige på andres organisationer,
invitere dem i teateret og starte en dialog.« 

»Vi vil gerne tænke de lokale ind, ikke bare
som publikum, men også som medarrangører. De
rummer nogle historier, som vi kan lære noget af.
På den måde er det også publikum, der udvikler
kunsten, det er ikke bare os, der udvikler publi-
kum,« tilføjer Sargun Oshana 

»Men også sådan noget som at have en sort
kvinde på frontsiden af Grob. Det ved jeg ikke,
hvornår der før har været?« spørger Sargun
Oshana. 

»Aldrig,« svarer Maja Ries. 
»Nu kan de mennesker, der står og venter på

5C se, at de er afspejlet i vores teater. Jeg tror vir-
kelig, det betyder noget, fordi vi er så visuelle i
vores måde at konsumere og skabe identiteter.
Grunden til, at jeg selv begyndte at lave teater,
var, at der var nogen, der lignede mig oppe på
den scene‚« siger Sargun Oshana. 

Da den udsendte reporter kommer ud på Nør-
rebrogade efter interviewet, føles den ekstra
vibrerende i eftermiddagssolen. Nærmest tea-
tralsk. En kvinde i en stor dynejakke taler anfæg-
tet ud i luften: 

»Nej, jeg siger til dig, vi kan ikke have Lene Es-
persen som dronning af Frankrig… Hun er jo ikke
royal, siger jeg dig.« N

Nørrebrogade er jo nærmest 
et teaterstykke i sig selv 
med alle de mennesker, 
der kommer forbi.
Sargun Oshana

E

Sargun Oshana kom til Danmark som irakisk flygtning i 1992. Han er opvokset i Hørning. Fotos: Ivan Boll

ET FRISKT PUST
TIL DANSK 
TEATER
Teaterkritiker Trine 
Wøldiche om Sargun 
Oshana:

»Han er i mine øjne en
af de mest interessante
teaterinstruktører, vi 
har i Danmark lige nu. 

Sargun Oshana er 
blandt de instruktører,
der bidrager med et
friskt og nyt pust til
dansk teater. Han skaber
teaterforestillinger, 
der taler til et bredt 
publikum, og han har 
virkelig godt fat i de
unge, som jo er 
teatrenes fremtidige 
kernepublikum. 

Selv om han eksperi-
menterer på livet løs 
og i forskellige retninger,
lader det til, at han 
altid har fødderne fast
forankret i teatrets 
grundessens – hvis man
kan tale om en sådan.

Det er denne evne til 
at balancere mellem
tradition og fornyelse,
jeg håber, Sargun Osha-
na tager med sig ind i sit
fremtidige arbejde som
teaterdirektør.«


