Pressemeddelelse
Jubilæumsbog om Teater V’s første år
– bydelsteatret, der blev en succes mod alle odds
V-ordene står i kø hos Teater V i Valby, lige fra visionært over voldsomt til
veloplagt. Teater V har på kort tid markeret sig som et flagskib i dansk tea
ter med prisvindende forestillinger, konkurrencen Dramatisk Debut og
turneer landet rundt. Her er bogen om teatrets første 15 år.
Teater V har gennem årene vist en perlerække af vellykkede forestillinger, fra de folkelige og
børnevenlige til de provokerende og debatterende. For her i Valby er man ikke bange for at
udfordre grænserne for, hvad man kan tillade sig som teater. I bogen Teater V Danmarks første
bydelsteater har forfatter og journalist Flemming Sørensen interviewet en række af de mennesker,
der gennem årene har været involveret i teatret.
Blandt bogens medvirkende er skuespiller Jens Jørn Spottag, provokunstneren Kristian von Horn
sleth, kulturminister Joy Mogensen, tidl. kulturborgmester Pia Allerslev og dramatiker Jacob Weiss.
De fortæller om deres syn på Teater V, og hvad teatret har betydet for dem og for dansk teater.
Der var dog ikke mange, der troede, det ville lykkes, da Pelle Koppel i 2006 etablerede Danmarks
første bydelsteater. Hvilken københavner ville tage hele vejen til Valby for at gå i teatret?
Ovenikøbet ligger teateret i et kulturhus, hvor der godt nok var planer for amatørteater, men slet
ikke et professionelt teater. Pelle Koppel fortæller i bogen:

»Derfor er her ingen garderober eller værksteder – eller toiletter til skuespillerne for den sags

skyld. De første tre år var teaterrummet også malet gråt i stedet for sort som en rigtig teatersal,
fordi salen også skulle kunne bruges til andet end teater.«
Der var dog mange, der ville til Valby efter den gode sceneoplevelse i den gråmålede multihal, og
teatret har i dag en permanent plads i lokalerne i Prøvehallen.
Teater V Danmarks første bydelsteater er en bog til alle, der elsker dansk teater og ikke mindst til
alle, der nyder at se opførelserne på det lille storbyteater i Valby.
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