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Plejehjem på Frederiksberg er blandt 
pionererne indenfor Virtuel Sceneoptræden 
 
Jesper Lohmann kommer ind i fuld figur og synger ”Halleluja” i bedste Otto Brandenburg stil og 
Rikke Rottensten fra revymuseet Alhambra, sidder tilbagelænet i en rød lænestol og beretter om 
PH og Kai Normann Andersen – Dette er blot nogle få af de oplevelser, som i disse uger kommer 
beboerne på Frederiksbergs plejehjem til gode. 
 
I Corona tider, hvor der kan være langt mellem oplevelserne for beboerne på plejehjemmene, har 
Plejehjemmene Bethania hjemmet, Kastanjehaven og Østervang på Frederiksberg, været hurtige 
til at takke ja til at afprøve det nye scenekunstformat Scenior Vision, som i al sin enkelthed er en 
meget stor projektion af en meget lille scene i størrelsesforholdet 1:1. 
 
I løbet af sommeren har projektet taget form, som resultatet af inspirerende dialoger mellem 
kulturinstitutioner, repræsentanter fra Frederiksberg kommune og private initiativtagere og 
resultatet er foreningen Scenior Vision, som har modtaget en donation fra Kulturministeriet, som 
har gjort det muligt at præsentere formatet på mere end tyve plejehjem over hele landet. 
 
Hovedformålet for Scenior Vision er at give beboerne et tilbud om kunstneriske oplevelser, der 
hvor de bor. For rigtig mange er det en stor overvindelse og nogle gange angstpræget at skulle 
bevæge sig væk fra sit hjem. Det kan Scenior Vision være med til at afhjælpe. 
Bare fordi man er kommet på plejehjem er det jo ikke ensbetydende med at man stopper med at 
være nysgerrig og har lyst til oplevelser af høj kvalitet. De levende kunstnere er at foretrække, 
men Scenior Vision skal ses som et naturtro supplement. 
 
 

”Vi er spændte på at se, hvordan det nye initiativ fungerer i praksis, og vi glæder os til 
at se de tilbagemeldinger, der kommer fra borgere og pårørende. Det er godt 
med endnu et eksempel på, at vi bruger de nyeste teknologier til at komme lidt bedre 
igennem de hårde coronatider. Det er altid inspirerende at få lov til at være med helt i 
front, når livet for beboerne på vores plejehjem gøres endnu 
bedre” udtaler Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (C). 
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