
FORESTILLINGEN
OM DEN

LYKKELIGE LUDER



Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder 
af Teater Fluks

Kære lærer

Tak fordi du har valgt at se ”Forestillingen om den Lykkelige Luder” med dine elever. 
Hermed et lille inspirationsmateriale til det videre arbejde med forestillingens temaer.
- Teater Fluks

Kort beskrivelse af Forestillingen om den Lykkelige Luder:

Forestillingen Om Den LykkeligeLuder er en intens undersøgelse af balancen mellem 
lykke, frihed og sexarbejde. I det stormfulde debatlandskab er de to performere gået 
på jagt efter fakta, fordomme og personlige historier om prostitution. Både publikums 
og performernes holdninger bliver sat på prøve, da tingene langtfra er sorte og hvide, 
og den politisk korrekte holdning kan være svær at få øje på. Forestillingen foregår i et 
intimt og inddragende teaterrum, hvor vi møder fortællinger om sexarbejdere, kunder 
og modstandere af prostitution.

Temaer til debat:

Efter I har set Forestillingen om den 
Lykkelige Luder
er det oplagt at diskutere de emner
som forestillingen berører. 
Forestillingen beskæftiger sig særligt med sex,
penge, frihed og lykke. 
I det nedenstående er der lidt inspiration
til at arbejde med forestillingen. 
Om I gør brug af dette materiale, 
selv laver opgaver eller snakker om forestillingen
er op til jer. 
Vi håber blot at I får snakket om 
forestillingen om dens temaer. 
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Se film:

Se traileren til Scarlet Road, og evt. hele filmen. Her møder vi Rachel som især er sex-
arbejder for de handicappede som ellers ville have svært ved at få sex. 

http://www.scarletroad.com.au/trailer/

Bubber undersøger, om prostitution burde være forbudt, og hvem der egentlig køber 
sex. Bubber besøger et bordel i Odense sammen med kunden Bo, men det er ikke nok. 
Bubber taler også med de kunder, der køber sex af piger på gaden, og han tager til den 
hårde ende af Vesterbro:

http://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/danmark-ifoelge-bubber/koebe-
sex-29619/

Bubber skal hjælpe spastikeren Mikkel med at blive gjort klar til at få besøg af en pros-
titueret. Det er den eneste mulighed for at få sex for mange fysisk handicappede. I 
Århus møder han Britt som trods svær leddegigt har et aktivt sexliv:

http://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/danmark-ifoelge-bubber/handi-
cappede-og-sex-16172/

Artikler: 

Til sidst i Forestillingen om den Lykkelige Luder stilles spørgsmålet: Ville det være 
okay hvis din mor var en luder? Denne artikel handler netop om en mor der er sexarbe-
jder: 

https://www.denfri.dk/2014/05/mor-er-du-luder/

I forestillingen taler Sara om nogle statistikker omkring unge og sex. Se en af de nyeste 
undersøgelser her:

http://politiken.dk/indland/ECE2520232/hver-femte-ung-synes-at-sex-for-gaver-er-i-
orden/

Politikken har lavet en spændende artikelserie der følger livet på et bordel. Alle ar-
tiklerne ligger på Politikens hjemmeside, og første kapitel kan ses her: 

http://politiken.dk/indland/ECE1894451/kapitel-1-432-knald-om-aaret/
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Kom ud på gulvet:

16 hurtige:
På gulvet lægges to kort I hver sit ende af lokalet. Der står henholdsvis JA og NEJ på 
kortene. Eleverne bliver bedt om at stille sig på ja eller nej efter de har hørt hvert ud-
sagn. Giv dem ca. 10 sekunder til at træffe valget.

- Man har altid ret til at bestemme
  over sin egen krop.
- Det er helt ok at sælge sex.
- Det er helt ok at købe sex.
- Ens arbejde kan gøre en lykkelig
- Alle sexarbejdere er i bund og
  grund ulykkelige.
- En relation kan godt være god og ærlig
   selv om der er penge involveret.
- Det er prostitution at modtage drinks for sex.
- Folk tænker dårligt om nogen der har haft
  mange kærester.
- Det er kunden der bestemmer.
- Mænd har mere brug for sex end kvinder.
- Alt kan købes for penge.
- De fleste sexarbejdere har haft en
  dårlig barndom.
- Prostitution skulle forbydes.
- Man kan købe sig til lykke.
- Det er ikke utroskab hvis man betaler for sex.
- Alle har ret til sex.

(Find selv på flere)

1-5:

Læg tal fra 1-5 på gulvet. 5 er helt enig, 4 er næsten enig, 3 midt i mellem, 2 mest uenig, 
1 helt uenig.
Når et udsagn læses op, skal eleverne stille sig på et tal alt efter hvad de mener om ud-
sagnet. Derefter taler dem der star på samme tal sammen om hvorfor de star netop der, 
og til sidst præsenterer alle grupper kort deres tanker.
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Sofie læser medicin og har svært ved at klare sig på sin SU. Derfor beslutter hun at hun 
vil finde nogle mænd der kan give hende nogle penge, fede rejser og gaver, mod at hun 
går i seng med dem. Det er selvfølgelig helt ok, så længe Sofie har det fint med det.

Søren er gift, og har tre børn med Bente. Søren og Bente er glade for hinanden, men de 
går ikke så tit i seng med hinanden mere. Derfor besøger Søren en gang om måneden 
en sexarbejder. Bente ved ikke noget om det, men det gør Søren glad, og han synes han 
bliver en bedre mand og far af det. Jeg kan godt forstå Sørens beslutning.

Mikkel er single og har svært ved det med pigerne. Mikkel beslutter at besøge en
sexarbejder for at få nogle erfaringer. Jeg synes det er en god idé for en som Mikkel.

Lone er 42 og er mor til to. Hun har et arbejde hun ikke kan lide. En dag beslutter 
Lone at åbne en klinik hvor hun dyrker sex for penge. Lone er nu glad for sit arbejde. 
Hun tjener penge, føler hun gør noget godt for kunderne og er sin egen chef. Det er 
helt i orden.

(Find selv på flere)

Holdningsretssag:

Eleverne deles i to grupper. Gruppe 1 skal nu være en gruppe der ikke tror på at den 
lykkelige luder findes. Gruppe 2 skal være en gruppe der tror på at den lykkelige luder 
findes.
I hver gruppe vælges en advokat der skal fremføre gruppens argumenter.
Hver gruppe taler sammen i to minutter, hvor de finder alle de argumenter de kan for 
deres sag. Derefter har hver gruppe et minut hver til at fremføre argumenterne. Så sn-
akkes der to minutter igen og proceduren gentages. Hvis det fungerer godt kan øvelsen 
afsluttes med en ildkamp, hvor de to advokater må diskutere i to minutter.

Snak efterfølgende om hvordan det var.
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Personerne fra forestillingen:

I forestillingen møder vi 4 kvinder der på hver sin måde sælger sex, og vi møder en 
sexkunde.
Hanne: er omkring 30 år, skolelærer og sælger sex i sin fritid.

Sofie: er 23 år og sugarbabe og har 3 sugardadies. Hun får gode oplevelser og har 
rigeligt med penge, men er bekymret for de mulige konsekvenser.

Susanne: er sidst i 40erne og er fornyligt stoppet som sexarbejder. Hun har udeluk-
kende været sexarbejder for pengenes skyld. Har haft både gode og dårlige oplevelser 
og kunne godt finde på at vende tilbage.

Liv: Er 30 år, og kører på tiende år en succesfuld forretning, hvor hun sælger sex, og 
har ingen planer om at stoppe. Hun er dog bekymret over de år hun mangler på CVet.

Svend: Er sexkunde og omkring 50 år. Han kæmper for sin egen ret til at købe sex, og 
for at sexarbejderne får nogle gode arbejdsvilkår.

Snak om de fem personer I har mødt i forestillingen. Hvem forstår I bedst, hvorfor tror 
I de gør det, hvem overrasker jer mest osv.  
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Oplevelsen i teatret:

Skiv en anmeldelse af Forestillingen om den Lykkelige Luder. Gå på jagt i aviser og på 
nettet for at se hvordan andre skriver en anmelde af et teaterstykke.
Desuden kan I lave en analyse af forestillingen. Brug fx nogle af nedenstående punk-
ter:

Genre:
Hvordan kan spillestilen karakteriseres? (Fx naturalistisk skuespil, komedie, absurd, 
cirkusagtig, mimisk, teatralsk, dansepræget/kropsligt).

Skuespillerne:
Hvordan spillede de i forhold til hinanden? Hvordan var deres kropssprog, stemme-
brug, gestik og mimik?

Scenografi:
Hvordan påvirkede rummet dig? Hvordan var det indrettet? (Fx farver, ting, kostum-
er)
Hvordan synes du det passede med forestillingens handling?

Lys:
Hvordan ser lyset ud? Hvordan bruges lyset? Hvilke forskellige stemninger er lyset 
med til at skabe?

Lyd:
Hvilke lyde er der brugt i forestillingen? Hvilken stemning er lydene med til at skabe?
Forestillingens samfundsrelevans:

Spejling: 
Hvordan kan forestillingen spejles i forhold til det samfund, vi lever i?

Budskab: 
Hvad fik forestillingen dig til at tænke over? Hvilken mening/budskab får du ud af 
forestillingen?

NB: Find gerne selv på flere spørgsmål under analysemodellens punkter
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