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Corona pulje fra kulturministeriet  

giver beboere på plejehjem, adgang til nyt scenekunst format 
 

Jesper Lohmann – som Otto Brandenburg og Reumert vinderen Ina-
Miriam Rosenbaum er blandt de kunstnere, som i disse dage optræder 
virtuelt for beboerne på landets plejehjem 
 
Intet kan erstatte den levende optræden, men i en tid hvor dagene let kan blive lange for 
beboerne på landets plejehjem, på grund af Corona restriktioner, giver det nye scenekunstformat 
”Scenior Vision” adgang til en ny form for nærværende sceneoplevelser for de ældre. 
 
Det er med en støtte på 750.000 kr. fra ”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, 
udsatte og ældre under corona-krisen” at det er lykkedes for foreningen Scenior Vision, at 
versionere og producere fire forestillinger i det nye format og samtidig tilvejebringe komplette, 
transportable projektionsanlæg, med den såkaldte ”Ultra Short throw teknologi”, som gengiver 
scenepræstationerne 1:1 i biografkvalitet. 
Musikere og skuespillere er blevet udfordret til at optræde på en intim scene som er fire meter 
bred og 2,5 meter høj. Deres præstationer optages med ét kamera og gengives med præcis 
samme størrelse for beboerne på mere end tyve plejehjem over hele landet. Ingen zoom, ingen 
klip, kun indhold. 
 
Formatet er udviklet under Corona krisen, men i processen har det vist sig at være et 
kærkomment redskab for personalet på landets plejehjem, til at tilbyde oplevelser, som ikke blot 
fungerer som adspredelse, men som medvirker til at opretholde en mental sundhed og velvære, 
ved at udfordre erindringsevne, musikalitet og intellekt. 
 
På den baggrund er det målet at Scenior Vision formatet skal føres videre efter Corona, som et 
supplement til levende optræden, for såvel publikum som de optrædende. 
 
”Når det lykkes os at få landets kommuner til at samarbejde om udbredelse af formatet, vil Scenior 
Vision blive et værktøj, som kan give de medborgere, som ikke selv kan opsøge scenekunsten, en 
langt større mulighed for at deltage i kulturoplevelser, som er os andre forundt.” udtaler Lena 
Hedegaard, som er blandt initiativtagerne til projektet. 
 
Scenior Vision kan opleves frem til nytår på i alt 24 plejehjem over hele landet og vil derefter blive 
forsøgt gjort tilgængeligt for endnu flere. 
 
Yderligere information kan indhentes på www.sceniorvision.dk eller ved henvendelse til: 
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