
Valkyriens kam
p

Ny dansk m
usikforestilling om

 Thit Jensen
Sam

arbejdsprojekt m
ellem

 Vesthim
m

erlands Teaterforening 
Johs. V. Jensen og Thit Jensen M

useet & Det Flydende Teater



M
ed VALKYRIENS KAM

P inviterer Det Flydende Teater dig m
ed ind i Thit Jensens 

stridbare verden. H
er sm

elter et tum
ultarisk privatliv og en visionæ

r kønspolitisk 
kam

p sam
m

en i et kom
prom

isløst kunstnerisk virke. Fortæ
llingen om

 Thit Jensen 
er fortæ

llingen om
 den m

oderne kvindes frigørelse; frigørelse i sam
fundsm

æ
ssig, 

kunstnerisk og seksuel forstand. Som
 forfatter, dram

atiker, debattør og fore-
dragsholder sæ

tter Thit hele sit liv ind på at skabe ligestillede vilkår m
ellem

 køn-
nene.

Nationalt og internationalt bliver hun kvindekam
pens ”superstjerne” m

ed sine 
foredrag og tanker om

kring ”frivilligt m
oderskab” og præ

vention i en tid, hvor 
m

an hverken havde sprog eller begreber for dette. H
un bliver den m

est læ
ste for-

fatter i sin sam
tid, udgiver over 45 bøger, stifter ”Foreningen for Frivilligt M

oder-
skab” og ”Foreningen for Sexuel O

plysning”.

Thit er fra alle sider enten elsket eller hadet for den sam
fundsom

væ
ltning, der 

m
ed Thit, endelig har fundet sit karism

atiske, kom
prom

isløse og naturlige sam
-

lingspunkt. På de ydre linjer lykkes Thit Jensen stort set m
ed alt, hvad hun kaster 

sit ivrige blik på, m
en privat og følelsesm

æ
ssigt kæ

m
per Thit sine helt egne kam

-
pe. Den stæ

dige kam
p for at bevise sit væ

rd som
 kvinde og overgå sin nobelpris-

vindende storebror og litteræ
re geni Johannes V. Jensen.

Det flydende Teater 
skaber m

usikdram
ati-

ske forestillinger om
 de 

største danske kultur-
personligheder...

P.H

Valkyriens kam
p



Kaj M
unk

Grevinde Danner

Anna Ancher
Storm

 P.

Det Flydende Teater

På & bag scenen

M
edvirkende: Ene Øster Høyer, M

alin Røm
er Brolin 

Tani, Søren Bang Jensen, Christine W
orre Kann &

 
M

arie Louise von Bülow
Instruktør: Pelle Nordhøj Kann
Dram

atiker: Julie Petrine Glargaard
Scenograf: Nikolaj H

eiselberg Trap
Kom

ponist: M
arie Louise von Bülow

Kreativ producent: Christine W
orre Kann

Idé og koncept Det Flydende Teater

G
enre: M

usikforestilling

Varighed: ca. 75 m
inutter



Foredragsgæ
st: ”Hvis De var 

m
in kone, gav jeg dem

 gift!”

Thit Jensen: ”Ja, og hvis De 
var m

in m
and, så tog jeg den 

selv!”

Thit Jensen

”Jeg m
åtte altid væ

re kam
pklar og 

havde sim
pelthen ikke kunnet leve, 

hvis jeg ikke havde kunnet slå igen.

Og jeg slog hårdt, det ved jeg godt!  
Jeg gjorde folk så bange for m

ig, at de 
ikke kom

 én gang til, og De kan tro, det 
var en m

etode, der sparer tid!”
Thit Jensen, 1956



Spilletider i Vesthim
m

erland
23.8 kl. 18.00 - Farsø H

otel
24.8 kl. 18.00 - Farsø H

otel
25.8 kl. 19.30 - Vesthim

m
erlands M

useum
26.8 kl. 12.00 - Vesthim

m
erlands M

useum

Prem
iere og turné

Valkyriens Kam
p spiller på Sophienholm

 
Kunsthal fra den 30. juni til den 9. juli og 
igen fra den 31. juli til den 19. august.

Stykket har turnéprem
iere i Farsø. Efterføl-

gende opføres stykket ca. 80 steder rundt 
om

kring i landet. 

Forstillingen i Vesthim
m

erland

Markante kvinder
Forestillingen følges af en ræ

kke arran-
gem

enter m
ed fokus på m

arkante stæ
rke 

kvinder før og nu.

29.5: Forfatter Anne-Lise M
arstrand-Jørgen-

sen fortæ
ller om

 sin rom
an M

argrethe I.

1.8: Film
skaber Edith Tvede viser og fortæ

l-
ler om

 sin kortfilm
 Sem

iram
is om

 dronning  
M

argrethe I.

6.9: Forfatter Leonora C
hristine Skov for-

tæ
ller om

 sin rom
an H

vis vi ikke taler om
 det.

Se m
ere på w

w
w.jensenm

useet.dk

Om
kring forestilingen

Artists Talks m
ed skuespillere og instruktør

 Om
visninger på m

useet

H
vorfor kan, hvorfor vil en m

ands ikke
respektere en kvindes arbejdslyst? H

vorfor 
er en forelsket m

and en plage?   
Dagbogsnotat, 1904



M
useet & Teaterforeningen

Museet for Johs. V. Jensen og Thit Jensen 
 Fortæ

ller den dram
atiske historie om

 et af 
Danm

arks m
est berøm

te søskendepar. Han, 
feteret Nobelprisvinder i litteratur. Hun, forry-
gende foredragsholder, forfatter og valkyrie. 

Vesthim
m

erlands Teaterforening 
Arbejder for at give borgerne i Vesthim

m
er-

lands Kom
m

une et m
angfoldigt professionelt 

teater- og scenekunstilbud - og læ
gger væ

gt 
på via sam

arbejder at udbrede og styrke kul-
turoplevelser.



www.teatergrad.dk
www.jensenm

useet.dk
www.vesthim

m
erlandsteaterforening.dk

M
useet & Teaterforeningen

Sam
arbejdet har m

odtaget økonom
isk støtte fra:

Vesthim
m

erlands Kom
m

une
Vesthim

m
erlands Kulturråd

Region Nordjyllands Kulturpulje
Jutlander Fonden 

Kvindernes Bygningsfond
Statens Kunstfond


