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Værsgo at tage plads! 
Der er reserveret en plads på ottende række midtfor, for det er det bed-
ste sted at opleve den levende optræden på scenen.
 – Velkommen til Scenior Vision. 

Scenior Vision er en ny måde at bringe sceneoptræden ud til et publikum, 
som grundet alderssvækkelse og handicap, har vanskeligt ved at dele de 
oplevelser, som er andre forundt.

På den måde medvirker Scenior Vision til at opretholde en mental sundhed 
og velvære for beboerne på landets plejehjem og giver oplevelser, der 
udfordrer erindringsevnen, musikalitet og intellekt.

Scenior Vision giver plejepersonale og aktivitetsmedarbejdere et nyt red-
skab til at udføre deres arbejde og Scenior Vision inspirerer kunstnere 
indenfor teater, musik og foredrag, til at producere forestillinger speci-
fikt til formatet og målgruppen.

Scenior Vision er et bud på hvordan teater, musik, revy – ja, stort set al 
sceneoptræden, tager sig ud, når det bliver opført på en ganske lille 
scene og gengivet i naturlig størrelse, på en meget stor skærm.

Scenior Vision må og skal ikke erstatte den levende sceneoptræden, 
men være et supplement, som samtidig differentierer sig fuldstændigt 
fra film og TV, fordi det retter sig specifikt til målgruppen og teknisk er 
helt i ro 
– ingen klip, ingen zoom, ingen effekter. 
Kun indhold.

Rigtig god fornøjelse!



Formatet er 
afgørende
De seneste år har vi på rekordtid vænnet os 
til det visuelle møde på skærmen i et forsøg 
på nærvær, men der er noget ved formatet, 
der ikke holder. Vores venner, familie og 
kolleger ser ikke sådan ud i virkeligheden. 
Vi er ikke halve mennesker, eller kun et 
ansigt set nedefra....

Ambitionen er at illudere nærvær, og det 
stiller krav til formatet.

Den optrædende skal have den størrelse, den 
optrædende har. Fuldstændig som sad man 
selv i rummet, hvor den optrædende befinder 
sig.

Scenior Vision er et format, hvor dogmereglen 
er, at indholdet skal produceres med projek-
tionen for øje.
Den optrædende skal indordne sig scene-
forhold, som begrænser sig til den maksi-
male projektion. 

Kravet til 1:1 gengivelse er derfor, at en op-
træden foregår på en scene, der er meget 
lille og at den digitale gengivelse – projek-
tionen – foregår på et lærred, som er meget 
stor.

Ved at anvende professionelle projektorer 
med Ultra-Short-Throw optik er det muligt 
at skabe illusionen af en intim scene, selv i 
ret små rum. Billederne i denne folder er fra 
pilotprojektet hvor skærmarealet var sat til 
425 x 249cm, hvilket svarer til et TV på 183’

Man får også 
varme hænder 
af at klappe
Under coronanedlukningen af Danmark, 
kunne Scenior Vision opleves på mere end 
20 plejehjem landet over. Dette blev gjort 
muligt med tilskud fra ”Pulje til kultur-, 
idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, 
udsatte og ældre under coronakrisen”

Af de mange tilbagemeldinger vi fik, var 
navnlig fleksibiliteten fremhævet.

De optrædende fremstår nærværende og 
tilstede, men deres optræden kan sættes på 
pause og gentages efter behov.

Det gør arbejdsopgaven for plejepersonale 
og aktivitetsmedarbejdere betydelig lettere 
og frem for alt, bliver glæden hos publikum 
større, når man ikke risikerer at gå glip af 
noget.

De mere end 40.000 mennesker, som bor på 

landets plejehjem er alle potentielle kultur-
brugere, med individuelle præferencer, men 
oftest uden mulighed for selv at opsøge den 
levende optræden.

Med et skiftende og alsidigt udbud af fore-
stillinger vil Scenior Vision kunne vælges til, 
efter interesse, kognitive evner og behov.

Intet kan erstatte den levende optræden, 
men hvis der f.eks. blot er 2 personer på et 
plejehjem, der holder af kammermusik, er 
det ikke sikkert at en koncert prioriteres.
Og det er ressourcekrævende at tage ud af 
huset.

I den sammenhæng er en nærværende og 
livagtig gengivelse, et rigtigt godt alterna-
tiv.

Forestillingen finder sted når det passer og 
man går ikke glip af noget, blot fordi man 
har en ”øv” dag.
Fleksibiliteten påskønnes derfor af det pleje-
personale og af det pub-
likum, som har prøvet 
formatet. 

”..kan det virkelig passe 

at de kommer tilbage 

igen i morgen?” 

Beboer kommentar



“Det er det bedste der er sket 

for os gamle

Det er lige så man får 

gåsehud ”
Anonym beboer

Fjordstjernen Holbæk

Pilotprojektet blev gennemført da Danmark var 
hårdest ramt af Coronanedlukninger. 
Det betød at pleje- og aktivitetspersonalet stod 
for præsentationen af alle forestillinger på pleje-
hjemmene. 

Her er nogle af deres kommentarer.

“Beboerne på 
Louise Marie hjemmet siger 

Tak for en fantastisk oplevelse”
Linda Gravgaard

Louise Marie hjemmet - Brønshøj

“Det skaber mening, glæde og 
indhold for vores svageste ældre, 

der ikke har mulighed for at komme 
ud fra et center. 

Som en af vores 100 årige siger 
”Susanne 

vi skal samle på festdagene for 
hverdagene er der nok af””

Susanne Tvede
Tirsdalens  Plejecenter - Randers

“Fantastisk 
at det næsten er som om de 

optrædende står lige foran dig.”

Lis Raaschou
Solgaven Vejle

“Jeg synes Scenior Vision er et 
super godt tiltag. Skuespillerne/

sangerne gør et rigtig godt stykke 
arbejde for at nå ud til publikum 

og det giver de ældre nogle 
anderledes oplevelser. ”

Anette Maj Joolaei
Kongshøj Plejehjem

“Det var en fantastisk oplevelse, 
som gav beboerne og personalet en 

uforglemmelig oplevelse 
her i corona tiden.  ”

Gitte Sørensen
Gedvedhus Horsens Kommune

“Forrygende, fantastisk og 
virkelighedsnær :)”

Tea
Gedvedhus Horsens Kommune

“Scenior Vision - 
Skaber fællesskab og glæde”

Rakul Thomsen
Ryetbo Plejehjem

“En ny smuk form for Scenekunst, 
der kan nå menigmand”

Lars Hansen
Skovhuset Hillerød

“Når vi ikke kan komme i 
teatret må teatret 

komme til os!”
David, Elsebeth og Else

Betaniahjemmet

“Det er i virkeligheden så 
simpelt, men med en 
fantastisk virkning”

Joan Mortensen
Plejecentret Byageren

”-En rigtig god ide - 
også “udenfor Corona” ”

Susanne Hansen
Østervang  - Frederiksberg

”Det er virkelig genialt og jeg er 
vild med det. 

Kunst og kultur giver livskvalitet 
og øget trivsel. Vores beboere nød 

den virkligshedsnære
oplevelse af kvalitets teater”

Dorthe Liljengren
Plejecenter Sjælsø - Rudersdal 

“Bliv ved”

Lise Molleup
Omsorgscenter Breelteparken - Hørsholm

“Fantastik oplevelse for 
Beboerne på Egebo - en oplevelse 
der gav ro for nogle og overskud 

og aktivitet for andre. ”
Karina Lange 

Egebo i Bræstrup

“Scenior vision er en skøn mulighed 
for at invitere vores beboere i 

“teatret” i deres egne vante 
omgivelser og at de alligevel føler, 
at de er væk hjemmefra og i byen”

Hanna Daugaard Sørensen
Tirsdalen plejecenter - Randers

Hvad siger dem, der har oplevet 
Scenior Vision?



HVAD BRINGER DE 
KOMMENDE ÅR?

Det nødvendige udstyr til Scenior Vision formatet, er i princippet bare et meget 
stort TV, der kan bruges til videomøder, filmforevisning og undervisning, og 
projektionsformatet understøtter det store udbud af historisk materiale, som 
Filminstituttet og Danmarks Radio gør tilgængeligt.

En investering i udstyret giver imidlertid rigtig mening, når man er sikker på at der 
eksisterer indhold i Scenior Vision formatet.

Derfor arbejdes der på højtryk for at få produceret dedikerede Scenior Vision 
forestillinger, som kan bane vejen for at få udbredt formatet, så et stadigt større 
antal beboere på landets plejehjem, kan dele oplevelserne.

Udover at give flere oplevelser til plejehjemsbeboere landet over, vil det nye 
format åbne et helt nyt marked for de kreative og for udøvende kunstnere, som 
skal skabe indholdet. Endeligt vil pleje- og aktivitetspersonalet på plejehjem-
mene stå med et helt nyt værktøj, når der skal skabes alsidighed og fællesskab 
i hverdagen for alle de kulturbrugere, som ikke længere selv er i stand til at 
opsøge oplevelserne. 

Visionen er at skabe
et landsdækkende, 

“virtuelt kulturhus”, 
til dem der ikke selv 

kan komme i 
Kulturens huse.

Foreningen Scenior Vision
+45 2123 0284 • www.sceniorvision.dk

Birkevej 35 • DK-3460 Birkerød
CVR.: 41604751


