
 
 
 

Ur-premiere på LUNA SECONDA  
 

Sydhavn Teater laver teater i kælderen, publikum sidder i 
stuen mens duften af mad, der simrer i køkkenet langsomt 
bevæger sig tæt på. LUNA SECONDA bygger på forfatter 
Ursula Scavenius’ bog i trilogien FJER – hvor verden er i 
opløsning. Premiere den 2. marts – på Sydhavn Teater 
Digital Scene. 
 
Sydhavn Teater har lavet en hybrid teaterforestilling, som du både kan se derhjemme foran 
skærmen og opleve helt tæt på med alle dine sanser i Sydhavn Teaters intime scene P44 (hvis 
ikke det havde været for forlænget lukning). Sydhavn Teater har netop modtaget en anerkende 
donation fra Roskilde Fonden på 75.000 kr.. Fordi Sydhavn Teater skaber og eksperimenterer 
”bl.a. med inddragelse af Sydhavnens mange byrum og bevæge andre igennem kunsten”. 
Donationen skal bidrage til at ”teatret fortsat kan skabe international kunst med en stærk lokal 
forankring”.  
 

Hvorfor ikke bare lave film – i stedet for teater? 
”Teatret er unikt, fordi det kan tillade sig at stille nogle emotionelle filosofiske spørgsmål, som 
man ellers ikke stiller. Med følelserne, det filosofiske og nærværet har vi reelt en mulighed for at 
rykke mennesker andre steder hen i deres forståelse af sig selv og den verden, de er en del af,” 
uddyber instruktør og kunstnerisk leder Mille Maria Dalsgaard. 
 

 
Maria Carmen Lindegaard (t.v.) i LUNA SECONDA. Foto: Søren Meisner. 

Download foto i høj opløsning 
 
Måske er der nogle, der tænker, hvorfor man ikke bare laver? ”Det er vigtigt at gå væk fra sin stue, 
gå hen til et sted, sidde sammen med nogle, som man ikke kender. Den chance for at få stimuleret 
vores tanker sammen med andre, som vi ikke kender på forhånd, er utroligt vigtigt,” fortæller 

http://www.karentoftegaard.dk/presseside-sydhavn-teater/


 
 
 

Mille Maria Dalsgaard. Hun er kunstnerisk leder af Sydhavn Teater og er en af de kunstnere i Danmark, 
der har arbejdet allermest med de digitale muligheder i scenekunsten. Bl.a. i samarbejde med svenske 
Bombina Bombast omkring bl.a. den intime performance #THELMATOO, der havde VR og stretchlimo 
som en del af værket. 
 
 
 
LUNA SECONDA kan du opleve både ved at klikke rundt derhjemme eller ved netop at komme ind i det 
intime teaterrum i Sydhavn, P44. Her befinder skuespillerne sig i kælderen. Men selvom man ikke ser 
skuespillerne nede i kælderen - lige neden under publikum - så kan man godt mærke dem alligevel. Og 
dine sanser bliver påvirket. 

 

Om forestillingen LUNA SECONDA 
LUNA SECONDA er forfatter Ursula Scavenius’ fortælling om to mennesker, der danser på kanten af 
verden. Det er en verden, der danser på randen af det, vi kender. Fremsynet skriver Scavenius om en 
postpandemisk tid, hvor vi mister orienteringen i eget sind og ydre omgivelser. Vandene stiger 
langsomt. 
 
Sabina kan se titlens to måner fra sit sygeleje i det faldefærdige hønsehus af glas. Hun kan se det 
oversvømmede fuglereservat på kanten af verden. Månerne er store. De er to. Det er de også - Anker 
og Sabina. Han samlede hende op i en grøft. Nu er de her. Sammen. Isoleret.  
 
Sydhavn Teaters Mille Maria Dalsgaard iscenesætter LUNA SECONDA, der er en del af trilogien FJER – 
om menneskets kraft og en verden i opløsning. Forestillingen kan sagtens opleves uafhængigt af de 
andre fortællinger i trilogien. 
 

 
Pressekontakt: Karen Toftegaard, karen@karentoftegaard.dk, 2298 6743 
 
 

FAKTA: LUNA SECONDA 
 
Spillested: P44 – Sydhavn Teaters performancespace, Borgbjergsvej 44, 2450 København SV 
Spilleperiode: 2. marts – 27. marts 2021 
Spilletidspunkter: Premiere 2. marts 2021 kl. 20.00 | Tirsdag – fredag kl. 20.00 | Lørdag og 
søndag kl. 17.00 
Billetpriser: 40 – 135 kr. – teaterbilletter.dk 
Sprog: Dansk 
 
Produktion: Sydhavn Teater 
Instruktør: Mille Maria Dalsgaard  
Medvirkende: Siff Vintersol, Iza Mortag Freund, Maria Carmen Lindegaard 
Afvikler: Jacob W. Mylund 
Fotograf: Malik Grosos 
Immersionsdesign: Jakob la Cour  
Lysdesign & Komponist: Brian Larsen  
Scenografi og scenografisk medarbejder: Carl Johan Sennels, Cæcilie Tørnsø  
Presse: Karen Toftegaard ApS  

mailto:karen@karentoftegaard.dk
https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/luna-seconda/


 
 
 

Producent: Marie Egetoft 
 
LUNA SECONDA er generøst støttet af: Beckett-Fonden, Kgs, Enghave Lokaludvalg, Dansk 
Skuespillerforbund, Lemwigh-Müller Fonden og Københavns Kommunes Scenekunstudvalg 
 
NB: Grundet restriktionerne omkring Covid-19 vil der være begrænsede pladser til 
forestillingerne. Dette gør vi for at sikre en overholdelse af afstandskravene og dermed 
en tryg oplevelse for både publikum og kunstnere. 
 

 
 

 
 

FAKTA: Forfatter Ursula Scavenius 
Ursula Scavenius debuterede i 2015 med et brag af en debutbog: FJER. Hendes 
postapokalyptiske værk blev tildelt den største debutantpris herhjemme med Bodil og Jørgen 
Munch-Christensens Kulturlegat i 2016. Derudover blev hun i 2015 nomineret til både 
Montanaprisen og Edvard Pedersens Biblioteksfondspris og hun har netop fået tildelt Statens 
Kunstfonds treårige arbejdslegat af udvalget for litteratur. FJER er oversat til flere sprog og i 
øjeblikket er Ursula Scavenius atter bogaktuel med hendes Dukkerne. 
Begge bøger er udgivet på forlaget Basilisk. 

 
FAKTA: Kunstnerisk leder og instruktør Mille Maria Dalsgaard  
Mille Maria Dalsgaard er teaterleder på Sydhavn Teater, hvor hun har iscenesat flere 
forestillinger bl.a. Majinski og Marienborg – Nej Tak! 
Hendes instruktørdebut havde hun i 2008 på Thalia Theater Halle i Tyskland med klassikeren 
Syg Ungdom. Hun har en forkærlighed for interaktive, tværæstetiske formater og er altid med 
i udarbejdelsen af koncepterne til Sydhavn Teaters produktioner, således står hun f.eks. bag 
koncepter som Performancemuseet FuturX og den teatralske roadmovie med VR #Thelmatoo. 
 
 
 

FAKTA: Sydhavn Teater - den store og moderne fortælling 
Sydhavn Teater arbejder med de store, tidløse fortællinger og aktuelle temaer for vores samtid. 
Teatret vil bidrage til samtidens horisont og udvide perspektivet ved at fokusere på væsentlige 
emner og give dem et scenekunstnerisk udtryk. De scenekunstneriske greb er som oftest på 
tværs af discipliner, skåret ind til benet og med forhandlingen med publikum i centrum.  
Sydhavn Teater har indtil videre profileret sig som et teater, der skaber international 
scenekunst med lokal forankring og lykkes med det. International scenekunst, fordi teatret 
samarbejder med kunstnere fra forskellige dele af verden og samtidigt er attraktivt for kunst- 
og kulturturister i København; lokalt forankret, fordi det er en proaktiv del af Sydhavnens 
rivende byudvikling. Sydhavn Teater er stiftet i 2013 og er (siden januar 2017) Lille 
Storbyteater i Københavns Kommune. Fra 2021 med en større bevilling. 
 
www.sydhavnteater.dk  

http://www.sydhavnteater.dk/


 
 
 

 
 
 
 

 


