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Fra forestillingen “Itsi Bitsi” (1991 - ):
Det var i mørket, jeg mødte Eik
Den nat vågnede jeg

Iben Nagel Rasmussen

Fra forestillingen “Kaosmos” (1993 - 96):
Historien om en mor (H.C. Andersen)

AFSLUTNING

“HVID SOM JASMINEN”

Mange børn og mange år bar jeg ved mit hjerte (Halfdan Rasmussen)

*

En rejse med stemmen gennem Odin Teatrets forestillinger
fra 1966 til i dag

ODIN TEATRET
Iben Nagel Rasmussen kom i 1966 til Odin Teatret, hvor hun har arbejdet som skuespiller,
pædagog og instruktør lige siden. I 1980 dannede hun sin egen teatergruppe, Farfa, som hun har
stået i spidsen for sideløbende med sit arbejde på Odin Teatret.
Iben Nagel Rasmussen har desuden deltaget i film og skrevet artikler, oversat til flere sprog,
med udgangspunkt i sit arbejde. I 1993 udgav hun “Eik Skaløe - Breve til en veninde”, på forlaget
Lindhardt og Ringhof, om Eik Skaløe, der med sin rockgruppe Steppeulvene indspillede den første
rockplade på dansk.
Hun modtog i 1985 prisen som bedste skuespillerinde ved den internationale teaterfestival
BITEF i Jugoslavien,og i 1992 fik hun Håbets Pris for sin indsats i forestillingen “Itsi-Bitsi”.
“Hvid som Jasminen”, der blev opført første gang i Polen i 1993, er en lille koncert, en rejse
med stemmen gennem de mange forestillinger Iben Nagel Rasmussen har deltaget i som skuespiller
ved Odin Teatret. Koncerten/forestillingen er struktureret i 3 dele. Der er tekster, sange og musik
fra forestillinger i det indre rum - som kan forstås som af særlig inderlig karakter og som det
indendørs teaterrum - fra det ydre rum, forstået som fra forestillinger i det fri, fra pladser,
markeder, og endelig fra det rum, der skabes gennem ordene i teksterne og sangene.
Som det måske vil være velkendt, er Odin Teatret både et dansk og internationalt teater, der har
turneret over det meste af verdenen. De tekster, Iben Nagel Rasmussen fremfører, vil derfor være
hentet fra mange forskellige sprog. Her følger et kort program, som Iben Nagel Rasmussen selv
uddyber i den fortælling, hvormed hun binder koncerten sammen.
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2. del
Det ydre rum

“HVID SOM JASMINEN”
INDLEDNING
Sang på engelsk, akkompagneret af en charango, et sydamerikansk strengeinstrument,
den handler om menneskets splittelse mellem denne verden og den hinsidige

1. del
Det indre rum
Fragmenter fra forestillingen “Kaspariana” (19967 - 68):
Alfabetet fødes
Vogt dig for de falske profeter
Soldatersangen

Fragmenter fra gadeparaden “Anabasis” (1977 - 84) og forestillingen “Dansenes
Bog” (1974 - 79), der blev spillet både inden- og udendørs:
Tromme og fløjte
Odin Teatret ankommer til landsbyens torv
Råb
Yo pronuncio tu nombre (Jeg udtaler dit navn)
En ungarsk og en balinesisk inspireret sang
Tu callado nombre (Dit tavse navn)
Ho paura (Jeg er angst)
Heridos por el viento (Såret af vinden)
Sækkepibens triumfmarch
Avanzan (De går fremad)
Moretto

3. del
Fra forestillingen “Ferai” (1969 - 70):
Gott, befrei uns von der Angst (Befri os, Gud, fra angsten)
Genlyd er dagens stemme
Intellige te alium mundum esse (Forstå, at du er af en anden verden)
På øde, ensomme stier
Fra forestillingen “Min Fars Hus” (1972 - 74):
2 små “russiske” sange
Fra forestillingen “Come! And the day will be ours” (1976 - 80):
Shamanens sang
Shamanens klage
Fra forestillingen “Brechts Aske” (1980 - 84):
Den stumme Kattrin taler med fuglene
Oh, Jesus Christ im Himmel hilf (Hjælp mig, Krist, i himlen)
Fra forestillingen “Bryllup med Gud” (1984 - 91):
Cristo mi affatico di passione (Kristus, jeg trættes af lidenskab)

Rummet, som er skabt af ord
Fra forestillingen “Bryllup med Gud” (1984 - 91):
Notti penose (Pinefulde nætter)
Fra forestillingen “Landet Nod” (1986 - 90):
Quando partiste al extranjero (Da du rejste udenlands)
Fra forestillingen “Talabot” (1988 - 91):
Historien om Bogen

