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Indstilling til TV2 / Lorrys pris for ”Fantastiske foreninger” 
 
Foreningens navn: Teatergruppen Syvstjernen 
 
Foreningstype: Kultur 
 
Hvor mange: 50-250 
 
Kontaktperson: Tue Bertelsen 
 
Mail: tue.bertelsen@gmail.com 
 
Foreningens adresse: 
 
CVR 35 15 44 50 
Teatergruppen Syvstjernen 
c/o: Tue Bertelsen 
Bringebakken 16 
3500 Værløse 
 
Hvad er foreningens formål: 
 
Foreningens formål er at styrke familierelationer mellem elever, forældre og andre familier 
i Furesøs Kommunes skoler. 
 
Det skabes i en fælles oplevelse for disse ved hvert år at gennemføre en teaterforestilling 
opført i fællesskab af elever og forældre. 
 
Teatergruppen bestræber sig på en fuld produktion – fx. egenproduktion af manuskript, 
musik, kostumer, kulisser mm. 
 
Den enkelte teaterforestilling skal desuden have en musisk, kreativ målsætning. 
 
Teatergruppens arbejde skal bidrage til et aktivt forældre- og elevsamarbejde på tværs af 
klassetrin og skoler. 
 
Se https://teatergruppen.dk og årets program: 
https://teatergruppen.dk/programmer/Program%202017.pdf. 
https://teatergruppen.dk/fantastiskeforeninger/Indstilling.pdf 
 
Mødes: Ugentligt 
 
Hvordan vil I beskrive jeres fællesskab: 
 
Vi er den eneste teaterforening, vistnok i Verden, hvor elever og forældre samarbejder på 
tværs af klasser og skoler om at producere en semiprofessionel forestilling. 
 
Og hvor ellers ser man elever og voksne på tværs af klasse og skoler spille sammen på 
scenen? 
 

https://teatergruppen.dk/
https://teatergruppen.dk/programmer/Program%202017.pdf
https://teatergruppen.dk/fantastiskeforeninger/Indstilling.pdf
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Vi er også fantastisk ved - som nok det eneste teater i Danmark - IKKE at have auditions! 
 
Alle, der ønsker en rolle, kommer med på scenen. Forfattergruppen tilpasser rollen til den 
enkelte. 
 
Det har skabt et utroligt sammenhold mellem de familier, der har deltaget. I 2013 blev vi 
en selvstændig forening, der kom til at omfatte alle skoler i Furesø Kommune. 
 
Teatergruppen Syvstjernen (http://teatergruppen.dk) er en non-profit privat forening i 
Furesø kommune, der oprindeligt udsprang af initiativet ”Tag dine forældre med i skole” på 
Syvstjerneskolen i Værløse tilbage i 1991. 
 
I efteråret går vi i gang med vores 27. sæson. 
 
Vi viderebringer derfor den kulturarv omkring professionelt teater i teatersalen på 
Syvstjerneskolen i Værløse, hvor tidligere Syvstjernescenen startede i 1967 med 
professionelt omrejsende teaterforestillinger og blev supplereret med Teatergruppen 
Syvstjernen i 1992 med teater for børn, unge og voksne. 
 
Deltagerne, både elever og voksne, har lært meget om det at producere en 
teaterforestilling.  
 
Som nok den eneste teaterforening har vi i år haft to elever med i bestyrelsen. Det håber 
vi med at fortsætte i de kommende år. 
 
I år var vi 82 elever og forældre til at producere forestillingen 'Livstid', heraf 54 
skuespillere på scenen, plus flere frivillige hjælpere under forestillingerne. 
 
Hvorfor skal vi have prisen: 
 
Elever og forældre producerer om foråret i fællesskab en semiprofessionel 
teaterforestilling, som ender med, at elever og forældre optræder sammen på scenen på 
tværs af klasser og skoler. Det er unikt i Danmark! 
 
Hvert år i august samles forfattergruppen for at skrive næste års stykke, og kort efter 
nytår går elever og forældre fra Furesøs skoler sammen om at øve stykket, lave kulisser, 
sy kostumer og planlægge lys og lyd. 
 
I slutningen af marts opføres forestillingen, der varer godt 2½ time, endelig tre gange for 
et betalende publikum. 
 
At lykkes med så stor en opsætning lærer børnene at tro på sig selv, ligesom det 
ligeværdige samarbejde med voksne og andre børn forstærker deres sociale kompetencer. 
 
I løbet af tre intense vintermåneder dannes der værdifulde netværk på tværs af 
aldersgrupper, skoler og baggrunde, og deltagerne oplever at deltage i et projekt, der kun 
bliver en succes, hvis alle løfter i flok. 
 
Plus at vi kan glæde os over, at tidligere skoleelever hos Teatergruppen Syvstjernen har 
fortsat deres teatermæssige karriere i projekter som Eventyrteateret og 
Ungdomsmusicalen på Galaksen, på gymnasier og professionelle teatre, samt musicals. 
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Det viser, at vi har vi har gjort det godt med at give eleverne og deres forældre et indblik i 
teaterverdenen, som de ellers ikke ville have fået. 
 
Vi viderefører således i fremtiden den lange, flotte tradition og kulturarv med at der altid 
har været teater på Syvstjerneskolen ved at lade vores børn optræde på det samme 
scenegulv og sidde ved de samme sminkeborde, som f.eks. Fritz Helmuth og Ghita Nørby 
har gjort. 
 
En lang tradition med fællesskab, oplæring af børn og unge i teaterlivets mange aspekter, 
opbyggelse af selvværd, integration og skabelse af venskaber gør, at Teatergruppen 
Syvstjernen skal have årets pris i "Fantastiske foreninger"! 
 
På bestyrelsens vegne 
Tue Bertelsen 
Se vores brochure på: https://teatergruppen.dk/brochure/Teaterbrochure.pdf 
 
Hvad skal prisen bruges til, når vi vinder: 
 
1. Brandhæmmende bagtæpper/scenegardiner på scenen. 
 
2. Ny letvægts stoletribune, alternativt reparation og certificering af eksisterende gammel 
stoletribune. 
 
3. Reparation af scenegulv. 
 
Baggrunden er: 
 
Vores fysiske rammer er teatersalen i Syvstjerneskolen i Værløse, plus sminkerum og 
lokaler til kulisser, rekvisitter og kostumer i skolens kælder. Som folkeoplysende forening 
låner vi gratis disse lokaler af Furesø Kommune. 
 
Skolen blev opført i 1962 med en gymnastiksal, der også indeholdt en flot udstyret 
teaterscene efter datidens forhold. 
 
Siden 1967 blev scenen i salen brugt af det, der dengang hed Syvstjernescenen (nu Furesø 
Teater) til at opføre omrejsende teaterstykker fra professionelle teatre. 
 
Fra 1992 er scenen hvert forår brugt af vores forening Teatergruppen Syvstjernen.  
 
Det kulturelle islæt omkring skoler har ikke længere samme prioritet som i 1960erne, så 
skolen og kommunen mangler desværre penge til vedligehold. 
 
Ad 1) Det vigtigste for vores kulissegruppe er, at vi får brandhæmmende 
bagtæpper/scenegardiner bagest på scenen. 
 
Ad 2) Teatergruppen Syvstjernen har i rigtig mange år brugt Syvstjernescenens tidligere 
stoletribune til vores forestillinger, der opføres sidst i marts inden påske. 
 

https://teatergruppen.dk/brochure/Teaterbrochure.pdf
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I 2006 flyttede Syvstjernescenen til det nyopførte kulturhus Galaksen i Værløse og blev 
efterfølgende til Furesø Teater. 
 
Derefter overførte Kommunen i 2007 ejerskabet af stoletribunen til Syvstjerneskolen, 
hvorved der også kom begrænsninger på højden af tribunen.  
 
Den er siden ikke blevet vedligeholdt og det har nu vist sig, at mange af delene er ulovlige. 
Det kræver en omfattende reparation og certificering. 
 
Derfor blev vi i år nødt til blot at sætte stole på gulvet. 

 
Vi har ikke selv råd til disse udgifter til reparation. 
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Stoletribunen har gennem årerne gjort, at publikum har sagt "Wauv, det er jo et rigtigt 
teater!", når de trådte ind i salen for at se vores forestillinger, men det gjorde de desværre 
ikke i år. 
 
Ad 3) Scenegulvet er mærkbart slidt gennem brugen i alle årene. Se billede med 
stoletribunen. 
 
Billeder: 
 
Billeder kan leveres i fuld opløsning, hvis I ønsker det! 
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