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VI SKABER NYE MØDER OG ANDERLEDES
OPLEVELSER FOR MENNESKER I ALLE ALDRE
Viborgs professionelle egnsteater Carte Blanche har over de
sidste 15 år udviklet sin helt egen stil, og teatret er på grund af
et højt kunstnerisk niveau og en konstant nysgerrighed på at
udfordre sig selv og andre, en yndet og brugt samarbejdspartner i det lokale kulturliv.
Derfor har 2017 igen været et meget aktivt år for Carte
Blanche.
Ikke mindst på grund af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus2017, hvor teatret bidrog med 3 projekter, samt Reformationsjubilæet hvor Carte Blanche i samarbejde med Viborg
Domkirke skabte en anderledes iscenesættelse af kirkens rum
med forestillingen re-FORMATION.
Vi er altid optaget af at skabe nye møder og anderledes oplevelser for mennesker i alle aldre.
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CARTE BLANCHE I DET GAMLE RÅDHUS VED
STÆNDERPLADSEN
I juni måned åbnede vi her et POP-UP-KULTURHUS.
Med Carte Blanche som vært og initiativtager var det et åbent
hus, hvor lokale foreninger, kulturelle idémagere og ildsjæle
bidrog med egne projekter og delte idéer og oplevelser med
Viborgs borgere.
Kulturhuset havde mere end 70 forskellige arrangementer. Der
var samtalesaloner, kunstudstillinger, virtual reality, parkour,
teater, dans, koncerter, vinstue, kreative legerum for familier
og meget mere.
Carte Blanche og en håndfuld internationale scenekunstnere
flyttede ind i huset en måned og skabte fire værker særligt til
Viborg og stedet:
I BYENS GAMLE HJERTE - En labyrintforestilling i kælderen
under det gamle rådhus
PICNIC PARKEN - Iscenesættelser af Stænderpladsen og byens rum I Domkirkeområdet
LYSHUS - En performance-installation til fordybelse i mørket
ARKIVET - Pop-up kulturhusets historie – installation og interaktivt museum
Kulturhuset kulminerede under Snapstingsugen og var resultatet af Carte Blanches 2-årige borgerinddragende projekt KUNSTEN AT LYTTE, som var teatrets bidrag i Viborg til Aarhus og
Region Midtjyllands status som Europæisk Kulturhovedstad
2017.
POP-UP-KULTURHUSET blev besøgt af 7.500 mennesker.
Carte Blanche arbejder på at flytte permanent ned i Det Gamle
Rådhus som en del af kulturstrategien omkring Domkirkeområdet.
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CARTE BLANCHE ARBEJDER PROFESSIONELT
MED UNGE TALENTER
re-FORMATION
Som en del af fejringen af 500-året for reformationen, skabte
Carte Blanche sammen med et hold unge spillere en intim
og tankevækkende iscenesættelse af Viborg Domkirke. Her
kunne man opleve den stemningsfulde domkirke på en helt ny
måde, og fordybe sig i kirkerummets særlige atmosfære.
re-FORMATION var en del af THE LAB, hvor Carte Blanche
skaber projekter, workshops og forestillinger for og med unge
mellem 17 og 27 år.
Desuden afholder Carte Blanche hvert år et SUMMERLAB for
unge talenter fra hele Europa. I to uger undersøger vi i fællesskab, hvordan man giver kunstnerisk form til de spørgsmål,
der driver os. Alle kreative udtryk har plads i SUMMERLAB.
Om det er musik, krop, objekter, konstruktioner, sang, tale,
dans eller animation.
I 2017 var SUMMERLAB en del af POP-UP-KULTURHUSET, hvor
20 unge fra hele Europa var med til at skabe Carte Blanches
fire værker til huset.
THE LAB har indtil videre lavet mere end 30 kunstneriske
forløb for over 600 unge talenter.
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CARTE BLANCHE
- ET LOKALT OG INTERNATIONALT TEATER
Carte Blanche samarbejder med kunstnere fra hele Europa.
Og teatret ser forbindelsen mellem det lokale og det internationale som en garanti for dels forankring og dels udvikling. Det
kunstneriske niveau er højt, og derfor er Carte Blanche også
efterspurgt udenfor Viborg. Teatrets forestillinger har spillet i
26 lande, hvor Carte Blanche har været kulturelle ambassadører for Viborg.
I 2017 blev Carte Blanche hyret til at lave to forestillinger til
Europæisk kulturhovedstad Aarhus2017.
THE CARTE BLANCHE TRIBE – DOKK1
På og omkring Aarhus’ nye bibliotek og kulturhus DOKK1 skabte vi en vandreforestilling, hvor publikum fik et nyt blik på den
ikoniske Aarhus-bygning – også steder, hvor publikum normalt
ikke har adgang.
Lige på grænsen mellem vandet og byen, natur og kultur,
fortid og fremtid inviteredes publikum til at stoppe op, betragte
stedet og reflektere over, hvad vi kommer af, og hvor vi er på
vej hen.
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THE CARTE BLANCHE TRIBE - Pafos, Cypern
Carte Blanche blev udvalgt til at repræsentere scenekunsten i
udvekslingsprogrammet mellem Aarhus2017 og Pafos2017.
Vi valgte at arbejde i den del af Pafos, hvor der nu kun bor
græskcypriotiske flygtninge, som før boede i den tyrkiske del
af Cypern. Det viste sig at blive en meget intens, stærk og
smuk oplevelse. Fordi området og dets beboere rummer så
heftig og stærk en historie. Vores møde med de mennesker,
deres hverdag, deres liv og tanker blev udgangspunktet for
en undersøgelse af vores egne spørgsmål: Hvad er håb?
Hvordan ser man skønhed og mening, hvor den er svær at
finde? Hvad har vi alle som mennesker til fælles?
Carte Blanche har med sin særlige tilgang til og møde med
publikum udviklet et unikt teatersprog.
THE CARTE BLANCHE TRIBE er en forestillingsform udviklet
gennem iscenesættelser af for eksempel Viborg Bibliotek og
sØnæs. Klædt i hvidt fra top til tå tager spillerne publikum med
på en vandring, der giver et nyt blik på den virkelighed, vi tror
vi kender.
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NYE TRADITIONER
På Carte Blanche arbejder vi med at skabe nye traditioner,
hvor man over tid kan vende sig til og blive nysgerrig på noget
nyt. Og vi kan se at det virker! Vores traditioner bliver mere og
mere populære år efter år. Her er et par eksempler:
SUPPE & SAMTALE
Et uformelt og hyggeligt samvær omkring en gryde suppe. En
mulighed for at møde andre kulturinteresserede og dele både
lavpraktiske og utopiske tanker, ideer og samtaler med hinanden. Vi faciliterer altid et lille forløb inden suppen med varierende indhold, eller afholder SUPPE & SAMTALE i forbindelse
med andre af teatrets aktiviteter.
Vi beder oftest folk om at give et spørgsmål til vores
spørgsmålsarkiv, hvor vi nu har samlet over 1.000 spørgsmål fra mennesker i Viborg. Disse spørgsmål bruger vi i mange andre sammenhænge, workshops, samtalesaloner mm.
ENGLESTUE
Englestue er blevet Carte Blanches juletradition i december.
En anderledes kreativ julestue, hvor vi byder engle og julefred velkommen. ENGLESTUE skabes af forskellige kunstnere
hvert år, men er hver gang fyldt med stemning og poesi. I 2017
var det en “drømmefabrik” skabt af det franske teaterkompagni La Golondrina.
Englestue er i hverdagene åben for børnehaver og i weekenderne åben for hele familien. Vi ser ofte helt nye kulturbrugere i weekenden. Lokket med af deres børn, som har besøgt
Englestue i løbet af ugen.
DEN LYSENDE BY
En af teatrets årlige tilbagevendende aktiviteter er lanterneudstillingen DEN LYSENDE BY. Den blev også brugt som en del
af Carte Blanches bidrag til Reformationsjubilæet og Børneåbningen af Aarhus2017. Den Lysende By bliver hvert år skabt af
nye klasser fra en skole i Viborg Kommune i samarbejde med
kunstneren Helle Bull Sarning.
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CARTE BLANCHE HAR EN AKTIV KALENDER
HELE ÅRET RUNDT, OGSÅ NÅR VI IKKE SELV
PRODUCERER
Teatret viser hvert år en håndfuld udvalgte danske eller udenlandske gæstespil af høj kvalitet. Det kan være alle mulige
genrer, som præsenteres, såsom nycirkus, dans, performance
eller animationsforestillinger, og oftest foregår gæstespillene i
børnenes vinter- eller efterårsferier.
Desuden bliver Carte Blanche også benyttet til workshops,
facilitering og iscenesættelser.
I 2017 iscenesatte vi for eksempel byrumskonferencen Urban Lab i Viborg, herunder workshops for alle konferencens
deltagere. Tidligere har vi blandt andet lavet skrivesalon med
Kulturskolens projekt ”Viborg skriver” og arbejdet med lokale
beboere i forbindelse med udviklingen af Viborg Baneby.
DEN HVIDE DAME
Den hvide dame er Carte Blanches maskot. Nogle gange
deltager hun i teatrets iscenesættelser – i 2017 som syngende
engel i domkirken under re-FORMATION. Andre gange dukker hun op som et festligt indslag i bybilledet, for eksempel til
Viborg City Marathon, Generation Handball eller Snapstingsparaden.
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NÆSTE ÅR OG FREM…
I 2018 har vi 3 lokale samarbejdsprojekter:
Med Viborg Museum laver vi en anderledes udstilling i den
gamle landsret til Snapstingsugen.
Med og på Viborg Katedralskole udvikler vi en forestilling, som
også bliver et refleksionsrum for elever og lærere. Her skal
vi eksperimentere med, hvordan den æstetiske oplevelse og
læring går hånd i hånd.
Vi opstarter et produktionssamarbejde med Viborg Kunsthal
og 2 animationskunstnere fra The Animation Workshop, hvor
vi i 2019 skaber et værk som er en blanding af virtual reality,
forestilling og installation.

Samarbejdet med Viborg Kunsthal er endnu et skridt i
retning af vores ønske om at flytte ned i det gamle rådhus.
Vi ved, at vi sammen med Viborg Kunsthal kan skabe et helt
unikt kulturhus. Ikke alene vil vi kunne trække borgere i alle
aldre til nye fælles kulturoplevelser (bygget videre på den
store succes med POP-UP-KULTURHUSET), vi vil sammen med
Viborg Kunsthal også kunne skabe et tværkunstnerisk produktionshus (noget man ellers kun ser i udlandet) på internationalt
niveau – og dermed få adgang til både nationale og europæiske fondsmidler. Vi vil kunne skabe et helt unik og levende

Se mere hér:
Link til film om POP-UP-KULTURHUSET:
https://vimeo.com/251284562
Link til høringssvar om Carte Blanche i Det Gamle Rådhus:
www.cblanche.dk/hoeringssvar
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CARTE BLANCHE
- arbejder lokalt på internationalt niveau
- samarbejder og udvikler nye formater med andre
kulturinstitutioner
- skaber nysgerrighed og nye møder
- skaber nye traditioner
- samler alle aldersgrupper
- sætter Viborg på landkortet ude i verden
- henter mange eksterne kulturkroner til Viborg

En visuel kortlægning af deltagere i KUNSTEN AT LYTTE,
Carte Blanches bidrag til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.
Undersøg kortet nærmere her:
https://carteblanche.ogtal.dk

Carte Blanche er støttet af Viborg Kommune
og Slots- og Kulturstyrelsen

