Skrevet i en tid med Corona
Torsdag den 12. marts var en svær dag på Rødkilde, onsdag aften fik vi besked på at skolen skulle
lukkes ned så hurtigt som det var muligt. Først skulle alle elever sendes hjem, derefter hele
personalet, men det havde vi da også 24 timer til. Det var som at lave et afsæt til et stort spring
som blev standset frit hængende i luften. Vi var midt i vores udviklingsprojekt med Folkehögskolan
Solbakken fra Norge. Vi havde to dage tilbage inden vi skulle opføre vore frie fortolkning af, En
Skærsommernats drøm. Alle var kampklar og pulsen var høj. Men i stedet måtte vi sende
Nordmændene hjem og derefter os selv.
Vi nåede lige at vise lidt scener fra stykket og syge sammen, inden vi tog afsted med hinanden.
Jeg tror det er vigtigt at vi holder sammen, men ikke nødvendigvis i det der var, men i det der er,
der hvor vi er. At vi gør os så nærværende vi kan med dem der inde for rækkevide helt fysisk eller
på de sociale medier. Der er jo ingen af os der har prøvet noget der bare minder om den situation
vi samlet befinder os i. Bortset fra de mennesker i vores samfund der igennem sygdomsforløb eller
sociale sammenhænge har oplevet uvisheden på egen sjæl og krop.
Men når alt kommer til alt forstår vi da efterhånden til fulde at det dyrebareste vi har,
er hinanden.

Rødkilde 12. marts 2020
Så blev der stille, lidt for stille på Rødkilde. Alle jer elever og personale har nu forladt Rødkilde.
Det er meget underligt om end forståeligt p.gr. af situationen. Harald og co. er kommet godt til
Norge og blev mødt med kravet om, at de også skulle lukke skolen, det er så sket. Vi skulle hilse så
mange gange fra dem alle.
Vi håber, I er kommet godt hjem eller derhen, hvor I har fundet mulighed for at være.
Det er gået meget hurtigt det hele og var temmelig forvirrende, men hvor er vi stolte af jer, I fandt
lynhurtigt løsninger. Med alle mulige følelser ude og inden for tøjet og et stort hjerte for hinanden,
har I på 5 dage klaret to opgaver, som på ingen måde kan sammenlignes i indhold, men i
umulighed. Det er stort, og hvor var det godt, at bussen ikke ville starte, så vi alle kunne få en lille
bid af det, vores umulige projekt kunne være blevet til, en fortryllende, overdådig forestilling.
Rødkilde 16. marts 2020
Shakespeare siger i sin berømte Hamlet-monolog:
”Angsten for det ukendte gør, at vi hellere døjer med de plager, vi har end søge dem, vi ikke
kender.” Der er der tale om et valg, men det, der sker lige nu, er ikke et valg, det er sådan det er,
og det er det, vi forholder os til. Men vi kan inden for vores egne cirkler vælge, hvordan vi vil
opføre os og passe på hinanden, i forhold til det, som er blevet os påbudt. Det er en vanskelig
situation nu, hvor vi alle er i det ukendte, men også en mulighed for at søge forståelse og indsigt
for hinanden og vores egen adfærd.

Rødkilde 17. marts 2020
Vi forventer indtil videre, at I kommer tilbage til Rødkilde mandag den 30. marts mellem
kl. 14:00 og 16:00. Efter indkvartering samles vi og samler op.
Tirsdag den 31. marts og onsdag den 1. april gøres soloprojekterne klar til visning
Torsdag den 2. april forberedelse og visning
Fredag den 3. april forberedelse og visning
Rødkilde 19. marts 2020
I skrivende stund er der ikke meget nyt i forhold til, hvornår vi kan genstarte Rødkilde, men hvis vi
kigger på de aflysninger, der finder sted i øjeblikket over hele landet og i udlandet, skal vi nok
indstille os på, at det først bliver efter påske, vi starter op igen. Uklart, men som sagt er der pt.
ikke meldt noget ud fra statsministeriets side endnu. Så vi satser stadig på, at I kommer mandag
den 30. marts fra kl. 14. Hvis det bliver ændret, ja så holder vi solovisninger og sangmaster efter
påske.
Rammerne for vores væren i verden er ændret på meget kort tid. Det er en kæmpe udfordring for
os alle, men vi har hinanden og det dyrebareste af alt, vores medfødte evne til at tænke på andre
end os selv.
I skrivende stund er der ikke meget nyt i forhold til, hvornår vi kan genstarte Rødkilde, men hvis vi
kigger på de aflysninger, der finder sted i øjeblikket over hele landet og i udlandet, skal vi nok
indstille os på, at det først bliver efter påske, vi starter op igen. Uklart, men som sagt er der pt.
ikke meldt noget ud fra statsministeriets side endnu. Så vi satser stadig på, at I kommer mandag
den 30. marts fra kl. 14. Hvis det bliver ændret, ja så holder vi solovisninger og sangmaster efter
påske.
Rødkilde 24 marts. 2020
Det har næppe undgået jeres opmærksomhed, at statsministerens nedlukning blev forlænget med
14 dage, altså til og med mandag den 13. april. Mange af jer er i gang med jeres soloprojekter og
sender sange til Pia. Det er så godt og dejligt at se og høre om. Det samme gør sig gældende for de
fleste projektelever.
Jeg synes, vi skal prøve at holde fast i hinanden og holde hinanden oppe, ikke i det, der var på
Rødkilde, det kommer vi tilbage til den 14. april, men der, hvor I er hver især. Hjemme, i
sommerhus eller hos en ven eller kæreste, eller hvor I nu er. Jeg har med udgangspunkt i jeres
portrætbilleder lavet en lille udvekslingsplanform.
I kan klikke på hinanden og se, hvad der gemmer sig bag lågen. Hver anden dag vil I få en
udfordring, som I så løser og sender til mig, victor@rodkilde.dk hvorefter jeg uploader til
Rødkillingerne. Det kan være tekst, foto, video, lyd, eller det hele på en gang.

Rødkillingerne:
Oppe i mit hoved er jeg på Rødkilde. Sammen med alle mine venner. Jeg drømmer hver nat om alle
mulige mærkelige ting vi laver sammen. Leger, arbejder, hygger, fester, griner. Hver nat er der et
eller andet billede af Rødkilde der dukker op. Enten fra dette halvår eller sidste. Det er utroligt
hvordan et sted kan påvirke et menneske så meget. Jeg er næppe den eneste der har det sådan her.
Det jeg ikke siger, siger jeg ikke, fordi det er mit
Det jeg ikke siger, siger jeg ikke alt for tit
Det jeg ikke siger, siger jeg ikke fordi jeg kan lide at have nogle af mine tanker for mig selv
Det jeg ikke siger, siger jeg ikke fordi hvis jeg sagde det jeg ikke siger, så ville jeg jo sige det som jeg
sagde jeg ikke ville sige, så nu siger jeg at jeg ikke kommer til at sige det jeg ikke siger. Fordi det er
mit.

Jeg er i gang med at skabe min egen verden i dnd som er et rollespil. Det
er et kæmpe projekt hvor dette er nogle af de kort, figurere/karakter og
noter. Det er blevet et kæmpe værk. Jeg har også et kort over hele
verdenen men den fil er for stor til at jeg kan sende den. Det er vildt sjovt
og jeg nyder meget at lave det selv om det er stressede. Jeg har
efterhånden brugt et par hundrede timer på det.

Rødkilde 4. april 2020
Det mest positive, jeg oplever i denne tid, er ydmygheden. Jeg opdager, hvor livgivende alt det, vi
gør hernede på Rødkilde, er, og hvor meget det betyder for mig. Legen, lysten, alvoren, galskaben,
det forløsende grin, gråden, de mange snakke. Udfordringen i at møde grænser med hinanden i
trygge ramme. At det ikke handler om at undgå konflikter og de store følelser, men at lære
hvordan de kan håndteres og bruges med bevidsthed i vores dagligdag og i vores træning som
menneske og måske skuespiller.
Det er jo fantastisk at være vred og for meget, glad og hysterisk, lille og stor. Genert, længselsfuld,
bange, ked af det og så blive trøstet.
Men vi savner jer, helt vildt, Rødkilde er jer, i er Rødkildes sjæl, kraft og mening.

Rødkilde 18. april 2020
Så kom vi forbi påske - og blev skuffet endnu en gang. Men vi må huske, det i sidste ende
bunder i, at man ønsker at passe på os. Så vi må fortsætte med at holde os hver for sig.
For desværre må vi se i øjnene, at vi tidligst kommer i gang den 11. maj,
og selv det er ikke sikkert.
Jeg håber, I kan finde mening der, hvor I er, og passer på hinanden, hjælpe til der, hvor der
er brug for det, læser gode bøger, synger, går ture, skriver dagbog.
På en måde har vi jo fået en omstændighed, som jeg ikke tror, nogen af os havde regnet med.
I en teatersammenhæng ville vi jo sige, hvad kan vi bruge denne nye omstændighed til.
De fleste af os har nok en følelse af, vi bare går og venter, og det gør vi jo, men giv
slip på den følelse en stund og giv plads til andre følelser og se, hvad der sker.
Der er ingen grund til at lade sig fange af ventefølelsen, vi er der, hvor vi er, med vores krop og
tanke, og hvis vi accepterer det, får vi lyst og kræfter til at gøre hvad som helt.

Rødkilde 24. april 2020
Så er kirsebærtræerne for alvor sprunget ud på Rødkilde. Vi håber så inderligt at i klarer jer derude
og har det godt på trods af omstændighederne. Det er en meget underlig tid og omstændighed vi
er i, ikke mange havde kunne forstille sig det og ingen ved hvordan det ender. Men det er som om
vi også er rykket tættere sammen, selvom det er på afstand, vi har fået et fælles problem, vi er så
ikke helt fælles om hvordan vi løser problemet. Men vi er i udgangspunktet fælles, og det er vel
ikke så tosset, jeg tænker at et fælles udgangspunkt, på sigt ville kunne skabe en fælles løsning
som heller ingen havde kunnet forestille sig.
Desværre ser det ikke ud til at vi komme i gang inden sommer. Selvom nogle højskoler måske får
lov til at starte op på et tidspunkt efter den 1o maj, hvis de kan efterleve alle de restrektioner der
er fra sundhedsmyndighederne, så kan vi næppe komme i betragtning med den højskoleform som
vi har.

I denne højst besynderlige tid, hvor vi er isoleret fra hinanden, ængstelige og usikre, kan vi
på Rødkilde komme med en vidunderlig nyhed. Bestyrelsen for Teaterhøjskolen Rødkilde
har pr. d. 1/7 ansat et nyt forstanderpar. Det er med stor glæde og stolthed, at vi hermed
kan fortælle, at Stinne Vilde Vium og Henrik Kryschanoffsky skal lede teaterhøjskolen ind i
fremtiden. To garvede Rødkildefolk med erfaringer fra både det etablerede og det
eksperimentelle teater, og en spændende vision for vores dejlige højskole.

Rødkilde 7. maj 2020
Så kom den meddelelse, som vi absolut ikke ønskede, højskolerne er ikke med i næste fase af
åbningen, og det betyder, at I ikke kommer til at afslutte forårssemestret. Det gør os virkelig ondt,
men det er sådan det er. Vi tænker på jer og tak for alle jeres mails og sms’er, de går lige i hjertet.
Vi ville så gerne have gjort rejsen med jer og delt alle de frydefulde oplevelser med jer. Men det, vi
har mærket og set, kan ingen ta’ fra os. Vores fælles rejse blev afbrudt, vi måtte stå af på en
ukendt station, uden returbillet eller viden om, hvad vi nu skulle gøre.
Vi har savnet jer, alle jeres lyde, sjove indfald, hidsige udbrud, grin og gråd, morgensamlinger, de
mange snakke, værternes opfindsomhed, selv jeres fester og råb i natten.

Rødkilde 21. maj 2020
Så skete det utænkelige, vi fik lov til at åbne Rødkilde før sommerferien. Det er fantastisk at vi på
den måde får lov til at afslutte på en værdig måde. Med åbningen følger der også en del
retningslinjer som vi skal følge, vi kender endnu ikke alle detaljerne i de retningslinjer højskolerne
skal følge, de skulle komme i morgen eller mandag. Franz og jeg har udarbejdet en foreløbig
åbningsplan som vi håber, giver os mulighed for at åbne Rødkilde. Når den er sammenskrevet med
de endelige retningslinjer, sender vi den ud til jer. Men uanset hvad der sker, har vi under alle
omstændigheder helt sikkert mulighed for at lave et afslutningsarrangement over et par dage.

Rødkilde 22. maj 2020
Vi arbejder videre på en åbningsplan, de endelige retningslinjer for højskoler er ikke kommet
endnu, men vi håber, de dukker op i løbet af dagen.
Nogen af jer har allerede skrevet, at I af forskellige årsager ikke kan vende tilbage. Det er
selvfølgelig ærgerligt, men vi har fuld forståelse og respekt for, at det er en meget vanskelig
situation for jer alle.
Men vi har brug for at vide, hvor mange der kan komme tilbage, hvis vi får mulighed for at åbne
med de nye retningslinjer, så vi kan lave den endelige åbningsplan.

Rødkilde 26. maj 2020
Det er med blødende hjerte at skulle skrive dette brev til jer. Men vi har taget den tunge
beslutning, at Rødkilde først åbner den 9. august. Retningslinjerne giver os ikke mulighed for at
komme i nærheden af den kvalitet, vi har i undervisningen og det nære samvær, vi plejer at have
her på Rødkilde. Set i lyset af, at undervisningen har været afbrudt i næsten tre måneder, og at der
kun er 12 undervisningsdage tilbage af kurset, kan vi ikke argumentere for en kontinuerlig
progression i undervisningen.

Men vigtigst af alt, vi skal afslutte sammen, derfor har vi spurgt hos slots- og kulturstyrelsen og
Rødkildes bestyrelse, om det ville være muligt at afholde et afslutningsarrangement for jer alle
sammen i forbindelse med, at I henter jeres ting. Det kan vi. Vi skal selvfølgelig overholde de
retningslinjer, der er på det tidspunkt.

Rødkilde 28.maj 2020
Så småt er kroppen begyndt at forstå, at I ikke kommer tilbage, og at vores rejse stoppede
den 12. marts. Tankerne begynder nu for alvor at kredse om vores fælles afslutning. I
næste uge indkalder vi til zoommøde en aften, hvor vi skal vende vores muligheder.

