
RUDY

PROJEKTBESKRIVELSE 
Rudy spiller på Skuespilhusets Lille Scene 29. November - 3. December 2022, og er skabt i 
anledning af 100-året for udgivelsen af James Joyce Ulysses. 

Den gamle guitar vækker mindet om Blooms afdøde søn. 
Spiller han særligt længselsfuldt, er det som om Rudy 
vågner for en stund. 

Ved brug af den klassiske optiske illusion: Pepper´s ghost 
illusion, vil publikum opleve genfærdet af lille Rudy - 
fremføre sin fortryllende Danse Macabre midt på guitaren! 
Danseren er samtidig guitarsolist i forestillingen, og spiller, 
i koreografi, med hele kroppen på guitarstrengene. 

Rudy danses af den slovakiske danser Paulína Šmatláková. Guitarist Henrik Bay Hansen inkarnerer 
Leopold Bloom - som synger, leger og spiller, med spøgelset, eller med fantasien om den savnede 
søn. 

Rudy er en co-produktion mellem Hearmyeyes, Holstebro Dansekompagni, og CRAS Ensemble - 
der stiller op med hele 6 guitarister! Musik og koncept er af Lasse Schwanenflügel Piasecki, og 
koreografi er af Marie Brolin-Tani. 

MOTIVATION 
Komponistens idé til værket, rækker 20 år tilbage i tiden: “I min studietid på konservatoriet, 
dannede vi en James Joyce studiekreds. Til hvert symposium forberedte vi afsnit fra Ulysses og 
Finnegans Wake, som vi læste højt for hinanden. Joyce skabte et abstrakt sprog for 
underbevidsthed og drømme - hvor fremdriften i fortællingen er associationsbåret. Vi var alle 
enige om at bøgerne mindede os om musik: Når betydningerne bliver sværere at få hold på, 
begynder vi at lytte til sproget på en anden måde: Istedet for sproget som formidler af betydning, 
hører vi på selve sproget, som sansede vi et objekt - med det musikalske øre, som et spædbarn 
ville høre sprog for første gang.” 

HOLOGRAM AF RUDY  
Ligesom vi hos Joyce ofte lytter til sproget som objekt - lytter vi i Lasse Schwanenflügel Piaseckis 
kommende forestilling, på instrumentet som objekt. Guitaren er ikke, som vanligt, kun et medium 
for komponistens melodier, istedet er det klingende instrument selve scenen hvor dramaet 
udspilles! Det slovakiske supertalent Paulína Šmatláková, danser og synger rollen som den afdøde 

"Hvis lille Rudy havde levet. Se 
ham vokse op. Høre hans 
stemme i huset. Gå ved siden 
af Molly i Etondragt. Min søn. 
Mig i hans øjne. Mærkelig 
følelse ville det være.” Ulysses - 
kap. 6 - Hades



søn Rudy, der vækkes til live på scenen ved hjælp af optiske illusioner: I ouverturen bliver musikken og 
savnet så hjerteskærende, at Rudy vågner, og kravler op af hullet i guitaren. Udover den kombinerede 
dansekoreografi/guitarspil, vil Rudy synge duetter med guitarist Henrik Bay Hansen - der som en 
inkarnation af Ulysses Leopold Bloom, synger, leger og spiller, med spøgelset, eller med fantasien om 
den savnede søn. 

PRODUKTION 
Rudy er en co-produktion mellem Hearmyeyes, Holstebro Dansekompagni, og CRAS-
guitarsekstet. Sidstnævnte er også forestillingens ensemble. Vi samarbejder med det Danske 
James Joyce Selskab, og The James Joyce Centre i Dublin om opførelser i Dublin efter den 
danske premiere i København - på Det Kgl. Teater. e nævnte selskaber bidrager endvidere med 
oplæsning fra Ullysses, som optakt til forestillingen. Til forestillingerne i København, har det 
Danske James Joyce Selskab valgt Karsten Pharao som oplæser. Karsten har netop indlæst hele 
Ulysses som lydbog. Produktionens succespotentiale er højt: Premiere på Det Kgl. Teater, 
Schwanenflügel Piaseckis eventyrlige musik og Brolin-Tanis koreografi, synergieffekten fra James 
Joyce store jubilæumsår i 2022, opbakning og samarbejde med Joyce sammenslutninger i store 
Europæiske lande, et scenekunstværk - der både er en danseforestilling, guitarkoncert og litterær 
oplevelse.  
Astrid Kjær kreerer sukker og kostumer, Blackburst/v. Frederik Rosenkjær er lydtekniker, Elverholm 
scenebyg og dekoration bygger og designer den kæmpestore sorte guitar - som er danserens 
scene i studiet i Hedehusene. CRAS Guitarsekstet finansierer og administrerer honorar til 
musikere, og musikernes rejseomkostninger. Holstebro Dansekompagni finansierer og 
administrerer Koreograf, prøvefaciliteter og logi til danser og komponist under prøver i Holstebro. 
Foreningen Hearmyeyes finansierer og administrerer produktionen, herunder komposition, 
instruktør, scenografi og kostumer, teknisk udstyr, filmstudie, produktionsstyring, administration, 
teknikere, honorar til danser mfl. 

OVERORDNET SUCCESKRITERIE, OG FORMIDLING 
Synergieffekten fra det verdensomspændende jubilæum for udgivelsen af Ulysses, samt vores 
samarbejde med de store europæiske Joyce selskaber, institutter og muséer, vil sikre forestillingen en 
massiv international eksponering, men også foranlediget af nyhedsmediernes interesse for 
dobbelthistorier: nyheden om 100-års jubilæet for udgivelsen af Ulysses, og den danske 

verdenspremiere på en Ulysses-forestilling som gæstespil på Det Kgl. Teater. Forestillingen er for 
børn, unge og voksne fra 7-100 år. 

Den kæmpestore guitar er danserens scene, og som ved en optisk illusion erstattes 
af en alm. størrelse guitar, således at danseren i miniformat magisk vil dukke op af 
guitarhullet. Billederne fra vores test, viser hvordan et muligt resultat kunne se ud.


