Den amerikanske drøm vinder fodfæste i København
Til daglig arbejder eleverne på den private skuespillerskole ophelia som kontrollører
på det Kgl. teater, serverer rundt omkring på byens cafeer eller arbejder som
telefonsælgere. Men nu er deres håb styrket. For fra starten af denne måned er deres
chancer for at realisere drømmen om at blive skuespiller rykket betydeligt nærmere.
Dansk Skuespillerforbund har nemlig anerkendt skuespillerskolen ophelia på linie
med de eksisterende statslige skoler. Det er første gang i 43 år Danmark har fået en ny
anerkendt uddannelse for skuespillere.
Til forskel fra de statslige skoler er ophelia en metodeskole inspireret af den
amerikanske måde at træne skuespillere på. Metoden kaldes meisner-teknik og mange
store navne er uddannet i den: Susan Sarandon, Robert Duvall og Diane Keaton for
blot at nævne nogle få. Metoden breder sig i øjeblikket hastigt over hele verden, men
ophelia er den første skole i Europa, der har meisnerteknikken som grundlag for hele
uddannelsen.
Metodens kendetegn er bla. den meget virkelighedsnære spillestil, den fremelsker. En
af skolens nuværende 3.årselever Ditte Arnth, blev på sit 1.år kendt som 'Mor Karen' i
den herostratisk berømte youtube-video produceret af VisitDenmark. Det var blandt
andet fordi troværdigheden i hendes spil var så høj. Folk troede faktisk – og blev
forargede over – at hun var en almindelig dansk pige der søgte sit barns far – men det
var altså godt skuespil!
Og nu har skuespillerforbundet altså givet ophelia det blå stempel.
Men omvendt kan ophelia faktisk også åbne døren til New York for håbefulde
skuespilleraspiranter: hvis man forsøger at forfølge den amerikanske drøm kan man i
kraft af ophelias samarbejde med studios i New York optages på visse amerikanske
uddannelser efter et år eller mere på ophelia.
Adskillige af ophelias undervisere er helt eller delvist uddannet i New York. Sarah
Boberg og Thomas Levin - to af skolens tilbagevendende lærerkræfter - er uddannet
der, men også navne som Kim Bodnia, Jesper Lohmann og Lane Lind samt andre
topundervisere fra det danske teater- og filmmiljø udgør skolens lærerstab sammen
med gæstelærere fra New York.
ophelia modtager ingen tilskud af nogen art. Skolen uddanner skuespillere for omtrent
¼ del af hvad det koster på de statslige skoler. Og der arbejdes hårdt på at få
uddannelsen SU-godkendt, så eleverne ikke længere behøver at knokle i det Kgl.
Teaters foyer for at tjene til studierne.
Og med den nye anerkendelse venter større jobmuligheder og bedre betalte jobs efter
endt uddannelse. Hvad enten det bliver i Danmark eller på den anden side af Atlanten.
For mere information kontakt kontoret på ophelia 3331 0661 eller skriv til
info@ophelias.dk.

