
Rohde, Jokum: Har-har-har De set min kone? & Lille 

Edith  
Drama, 2013. - 54 sider 
To skuespil. Har-har-har De set min kone? er en satirisk sove-
kammerfarce, og Lille Edith er en kort, blodig gyser om pigen 
Edith med den fordrukne far. I begge stykker portrætteres 
mennesker med hårde, trøstesløse liv i storbyen. Realistiske 
universer, der krydres med få, overnaturlige elementer. Har-
har-har De set min kone?  
 
Sanderhoff, Lærke: Klumpfisken & Dagens ret  
Drama, 2014. - 127 sider 
Klumpfisken: Skuespil. En historie om et romantisk og muntert 
møde mellem to personer og modsætninger, en fisker fra 
Hirtshals og en havbiolog fra København.  
Dagens ret: Skuespil. To midaldrende mænd vedligeholder en 
nabostrid og skændes om alt. Men ved et tilfælde viser det sig, 
at de har en fælles interesse og en ny situation opstår.  
 
 

Weis, Jakob: Udslet Hornsleth  
Drama, 2011. - 129 sider 
Skuespil. Med kunstneren Kristian von Hornsleth i centrum 
tegnes et billede af en usædvanlig og provokerende kunstne-
risk praksis, der placeres kritisk på nutidens kunstscene, og 
konsekvent i forhold til dramaets titel slutter det med drabet 
på Hornsleth 
 
 
 
Werdelin, Nikoline: Martas tema & Natmandens datter  
Drama, 2012. - 162 sider 
To skuespil der begge foregår i København og portrætterer 
stærke kvindeskikkelser, der ønsker sig mere af livet end hvad 
samfundets normer levner plads til.  
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Beck-Nielsen, Claus: De europæiske medier: en skueproces 

uden pauser  
Drama, 2012. - 54 sider 
Skuespil om de verdensomspændende massemedier og brands og 
deres indflydelse på og magt over alt og alle - også set i et politisk 
perspektiv, hvor Kina som opkøber af de magtfulde medier er ved 
at overtage verdensherredømmet  
 
 

 

Brekling, Kamilla Wargo: Mungo Parks Kvinde kend din krop  
Drama, 2012. - 28 sider 
Sketches med emner fra "Kvinde kend din krop" omformet til dra-
matik vævet sammen med tanker, følelser og erfaringer fra virke-
ligheden kvindeliv.  
 
 
 
 

Bro, Anna: Sandholm  
Drama, 2008. - 129 sider 
Skuespil. Den unge irakiske kvinde Job ankommer til Sandholmlej-
ren og ser det som sin mission at lave en rapport over forholdene 
til Gud for at få ham til at forbedre verden 
 
 
 
 
 

Holm, Sven: Statsministeren : et skuespil om Jens Otto Krag  
Tiderne Skifter, 2014. - 153 sider  
Tre nedslag i Jens Otto Krags politiske karriere: Op til statsmini-
sterposten, i kampen for Fællesmarkedet og efter EU-tilslutningen 
som EU-ambassadør i Washington.  
 

 

 

To be or not to be: Kraniumbold, 

teaterblod og ny dansk dramatik 

Knutzon, Line: Hamlet og Romeo og Julie 
Drama, 2009. - 80 sider 
Skuespil. "Hamlet" og "Romeo og Julie" gendigtes her kort og gro-
tesk og som dukketeater. Bipersoner overtrumfer hovedpersoner-
ne, skuespillerne overtager dukkernes roller, og moderne spil 
indgår i løjerne, så de klassiske tragedier bliver moderne farcer 
med indhold 
 
 
 
Lollike, Christian: Skakten eller Gerhards eventyr  
Drama, 2014. - 47 sider 
Skuespil. Tre turister diskuterer bombardementet over Dresden, 
hvor 250.000 mennesker blev udslettet. Man må have historien i 
kroppen for at forstå den. Derfor bliver det foreslået, at man op-
retter en nazipark, hvor de besøgende kan genopleve historien 
som ren underholdning.  
 
 
Mørkeby, Line: Deadline : en livlig historie om at dø  
Drama, 2015. - 35 sider 
Galgenhumoristisk og farceagtigt skuespil om døden, dens mange 
former og tabuer. 3 roller. Varighed: Ca. 60 min. 
 
 
 

 

 

 

Rang, Joan: Den hvide mand : en kompliceret kærlighedser-

klæring  
Drama, 2013. - 68 sider 
Drama. En gruppe nydanskere starter med at udtrykke kærlighed 
til danskere og danskhed, men efterhånden som eksempler på 
hverdagsrascisme dukker op, krakelerer facaden.  
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