
THE NORDIC BEASTS 

Skolem
ateriale 

 



I materialet har vi samlet relevant viden om dans, sociale medier og
gysergenren samt oplæg til opgaver og refleksionsspørgsmål, I kan
bruge før og efter I har set værket - videoerne og forestillingen.
Materialet er tænkt som inspiration til fagene samfundsfag, dansk
og drama/idræt/dans fra folkeskolens 7. klassetrin til og med
gymnasiet. Bemærk at serien og forestillingen er på engelsk, så for
7.-8. klasser kan der være behov for at gennemgå den overordnede
handling på dansk alt efter, hvilket elevernes engelsk-niveau. Ligeså
vil nogle opgaver og tematikker skulle tilpasses 7.-8. klasse.

Vi håber I får glæde af materialet, og at det kan være med til at
udvide jeres oplevelse af THE YOUTUBER.

Velkommen til THE YOUTUBER 
- et univers, hvor kontemporær dans, Youtube og horror smelter
sammen og åbner op for refleksioner og samtaler med unge om en
essentiel del af vores verden: den iscenesatte virkelighed, vi møder
på de sociale medier.

THE YOUTUBER gør noget, som aldrig er gjort før: integrerer en
Youtube horror serie med danseteater. Følg værket fra det første af
12 afsnit bliver udgivet på The Nordic Beasts’ Youtube-kanal i
september 2022 til live-forestillingen på Dansekapellet i København
fra 5. november 2022.  

I vil få en oplevelse med jer, der sætter kunsten og de sociale
mediers betydning i samfundet i perspektiv. Vi inviterer jer til at få
indblik i kunstens forskellige virkemidler og blive en del af et
legesygt og absurd narrativ uden løftede pegefingre.



OM THE NORDIC BEASTS
Siden 2016 har danser og koreograf, Noora Hannula og hendes dansekompagni The
Nordic Beasts fået især det unge publikum til at lade sig omslutte af den iøjnefaldende
visuelle stil, brug af avanceret teknologi og den fysisk nådesløse koreografi. 

Hannulas værker reflekterer den digitale verden, vi lever i, ved at udforske temaer som det
online selv, digitale partnere og konstrueret intimitet - og altid med et hint af absurditet
og humor.

THE YOUTUBER er sidste del af Noora Hannulas SoMe-serie, som består af en række
værker, hvor The Nordic Beasts undersøger de online selvbilleder, vi omgiver os med i dag. 

THE YOUTUBER
En gruppe dansere mødes på scenen. De ser mistænkelige og
bange ud – for hvad skete der i ugerne op til premieren? 

De video-bloggede (vloggede) om arbejdet med en ny
danseforestilling, midt i den finske skov, da deres
eksperimenter med YouTube tog en mørk drejning: En af
danserne forsvandt, og nu fortsætter absurditeterne på
scenen, når de sammen med publikum skal opklare mysteriet
og finde ud af, hvad der VIRKELIG skete...
Forestillingens handling tager sin begyndelse på YouTube i form af en videodagbog/vlog,
og ender ud som et mordmysterie på scenen. En crossover online og live performance,
der spørger: hvad kan der gå galt, når man forsøger at udleve drømmen som YouTube-
influencer, bundet af promoveringsaftaler, likes og den konstante stræben efter at gå
viralt? Læs mere på www.thenordicbeasts.com

https://www.youtube.com/channel/UCM_eQRKmL6zdwzu6RfUPlkw/videos
http://www.thenordicbeasts.com/


Mediebilledet og vores brug af sociale medier
har ændret sig markant siden den første
YouTube-video blev publiceret i 2005. I dag kan
enhver med et kamera og en god idé starte sin
egen YouTube-kanal og dele mere eller mindre
private videoer. Men hvor går grænsen mellem
det private, ufiltrerede indhold og de
velproducerede TV-serier og musikvideoer, vi
kender fra fjernsynet? 

YouTube har demokratiseret måden vi skaber
underholdning og deler indhold på, så det ikke
kun er de store produktionsselskaber men i høj
grad også børn og unge, der kan lave videoer og
endda også tjene penge på at have faste
følgere. Det betyder så også, at man som
professionel YouTuber bliver afhængig af at
målrette sit indhold efter de annoncører, der vil
betale dig for at dele videoer om deres
produkter, og altså tjene penge som influencer.

Det er præcis det, vi ser ske for karaktererne i
THE YOUTUBER, som på mange måder er en
parodi på en YouTube-kanal. Bliv klogere på
hvordan YouTube fungerer, når I dykker ned i
serien bag THE YOUTUBER og selv prøver
kræfter med at lave videoindhold.

Den koreograferede
virkelighed
Dansk, samfundsfag & drama

YouTube er en populær webportal, hvor man
frit kan dele sine videoer. Brugere kan uploade
og se, kommentere og synes godt om
hinandens videoer.

YouTube blev grundlagt 14. februar 2005 af
Steve Chen (f. 1978), Chad Hurley (f. 1977) og
Jawed Karim (f. 1979) og i løbet af få måneder
havde servicen millioner af brugere. I starten
ansås YouTube som en konkurrent til Google
Video, men Google annoncerede i oktober
2006, at de ville købe YouTube for 1,65 mia.
dollars. Youtube er i dag blandt de mest
besøgte hjemmesider i verden og den
næstmest brugte søgemaskine.
Kilde: Wikipedia. 

YouTube bruges ofte som eksempel på den
udvikling på internettet, der kaldes for web 2.0.
Begrebet web 2.0 blev introduceret af
mediemanden og Silicon Valley-guruen Tim
O'Reilly i 2004 og dækker over en udvikling af
internettjenester, hvis indhold primært skabes
af brugerne selv. Den nye bølge af
internettjenester er bygget op omkring
brugernes aktive deltagelse.
Kilde: Faktalink

Fakta
YOUTUBE & WEB 2.0

https://faktalink.dk/titelliste/youtube00


FØR FORESTILLINGEN:

Se hele serien eller et udpluk af videoerne på The Nordic Beasts’
YouTube-kanal (Første afsnit udgives 4. september 2022).

Fordel videoerne mellem jer og analyser dem i mindre grupper under
overskriften “SPOT DET ISCENESATTE”.

Brug følgende spørgsmål:
1. Hvornår er noget iscenesat? Kan I komme i tanke om situationer, hvor
I pynter på virkeligheden - overfor venner eller folk I ikke kender?
Hvordan gør I det? Og hvorfor?

2. Videre til THE YOUTUBER-serien: Se nu på hvad der er ægte og
iscenesat i historien (i jeres udvalgte video). Skriv alle de ting ned, I kan
få øje på, som virker uægte eller redigerede. Er der steder, hvor I er i tvivl,
fordi det virker ægte, men måske bare er skuespil?

3. Giv eksempler i klassen på det redigerede og diskuter, hvad der gør, at
noget virker troværdigt og utroværdigt på film og i TV-serier. Hvad er
det, der får os til at tro på karaktererne i THE YOUTUBER? Er der én, du
tror mere på end de andre, og hvorfor?

4. Kan I komme med eksempler på Youtubere fra den virkelige verden,
som I følger og tror på, men som I ved arbejder som influencere og altså
er betalt for at lave reklame på deres kanal?

5. I kan finde eksempler på YouTubere og deres arbejde på Faktalink.

OPGAVE: SPOT DET ISCENESATTE

https://www.youtube.com/channel/UCM_eQRKmL6zdwzu6RfUPlkw/videos
https://faktalink.dk/influencere


EFTER FORESTILLINGEN:

Når I har set forestillingen THE YOUTUBER live på Dansekapellet kan I
vende tilbage til at spotte, hvad der var iscenesat, og hvad der så
virkeligt ud på scenen?

1.Analyser forestillingen: Hvad skete der? Hvordan fortsatte historien
på teatret? Hvem af karaktererne var med? Hvordan brugte danserne
deres bevægelser, rummet, lys og lyd at skabe historien?

2.Hvad er forskellen mellem at se en web-serie og en live forestilling
på scenen? Betød det noget for jeres indlevelse at se karaktererne
foran jer?
Var det stadig en “YouTube-oplevelse” - hvordan?

3.Spot “det iscenesatte” og “det ægte”: Troede du på karaktererne og
historien hele vejen igennem? Eller var der steder i forestillingen, som
var tydeligt iscenesatte, eller hvor publikum skulle tro, det var ægte?

OPGAVE: SPOT DET ISCENESATTE (Fortsat)

FAKTA: INFLUENCER
Ordet “Influencer” kommer af det engelske ord “influence”, som
betyder at påvirke eller influere på. En influencer bruger sin
indflydelse på sociale medier til at påvirke og gøre reklame for en sag
eller et budskab. De er på relativt kort tid blevet en vigtig brik i
virksomheders og organisationers reklamestrategi.
Influencere har typisk mange følgere, og mange mennesker
identificerer sig med dem. Derfor kan de komme tættere på
forbrugerne og reklamere på en mere ”troværdig” måde. Denne
gråzone mellem traditionel reklame og reklame på sociale medier
vækker dog indimellem kritik, og influencernes rolle og ansvar
diskuteres jævnligt i medierne.
Kilde: Faktalink

https://faktalink.dk/influencere#anchor4520


1 . Godmorgen-video:
En fast sekvens i THE YOUTUBER-serien er, at karaktererne skiftes til at sige godmorgen til kameraet,
mens de laver morgenmad til holdet.

Nu er det din tur:
Vælg hver en karakter - enten fra THE YOUTUBER eller jeres egen YouTube-figur.

Brug lidt tid på at skrive de vigtigste ting ned om din figur: Har din YouTuber en særlig egenskab
eller noget han/hun godt kan lide? Hvordan snakker du og bevæger dig?

Film hinanden, mens I laver en kort film hver (max. 3 min.), hvor I siger godmorgen til kameraet og
præsenterer jer selv som YouTuber. Hvorfor skal folk følge jer?

Tænk over: Hvordan kan I få noget mystisk eller uhyggeligt til at ske under morgenmadsvideoen?
Lad jer inspirere af THE YOUTUBER og hjælp hinanden med at få det til at se ægte ud - også selvom I
snyder.

OPGAVE: AT VÆRE EN YOUTUBER

2 . En alternativ slutning:
Hvordan skal historien slutte? Hvem er det, der står bag de mystiske hændelser i den finske skov?
Kom med jeres bud i et storyboard, hvor I tegner de sidste scener - eller skriv det ud som et kort
manuskript. Husk at få karakterernes særlige kendetegn med, at få slutningen til at hænge sammen
med resten af serien, og at det er til YouTube: det må gerne være sjovt, overdrevet og se ud, som om
det ikke er ægte.

Nu er det jeres tur til at give den gas som YouTubere - bagved eller foran kameraet. Lad jer inspirere
af THE YOUTUBER-seriens karakterer og scener og skab jeres egen YouTube historie. I kan vælge at
filme små scener med jeres telefoner eller lave et storyboard til en alternativ slutning på historien
(hvis eleverne ikke er vante til at optræde og filme).



Diskuter ud fra spørgsmålene:

Kender du nogen influencere du følger på YouTube, Instagram eller TikTok? Hvorfor følger du dem?

Er det okay, at influencere bruger deres private profiler til at reklamere for f.eks. rejser eller ting, de til
gengæld får gratis?

Kunne du godt tænke dig at arbejde som influencer? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvorfor bruger virksomhederne influencere og sociale medier så meget, som de gør idag? Hvad er
forskellen på dem og traditionel markedsføring gennem f.eks. trykte reklamer og annoncer?

FÆLLES REFLEKSION
Som afrunding kan I reflektere over, hvordan influencere, tjener penge på at lave videoer og opslag
på sociale medier. Det kan tit være svært som følger at vide, hvornår det er reklame, og hvornår
indholdet er personligt, da det jo er en personlig profil, de bruger. Oftest er det en kombination, og
grænserne mellem reklame og private opslag bliver flydende.



OPGAVE: TAG ARG-
BRILLERNE PÅ
Analyser THE YOUTUBER-serien som Augmented
Reality Game ud fra disse spørgsmål:

1.Hvornår og hvordan gøres der brug af sociale medier i
historien?

2.Hvilken rolle har du som publikum? Bliver der talt
direkte til dig? Har du indflydelse på
historien?

3.Låner serien noget fra andre medier eller anden
kultur - musik, reklamer etc?

4.Sammenlign den måde THE YOUTUBER bruger sit
publikum og andre medier på med en almindelig
spillefilm eller serie. Hvad er forskellene og lighederne?

THE YOUTUBER -
augmented reality horror! 

THE YOUTUBER er inspireret af
augmented reality game-
begrebet (ARG - på dansk ca. “leg
med udvidelse af virkeligheden”).
Det er oprindeligt et greb brugt til
at tilføje et lag af lys, billede
og/eller lyd til virkeligheden i f.eks.
virtual reality-briller, computerspil
og programmer på
mobiltelefoner. 

På de sociale medier er ARG en
genre, der bruger virkeligheden
som udgangspunkt for en historie
fortalt på tværs af forskellige
medier, eksempelvis YouTube og
Instagram. 

Der bliver altså også her tilføjet
noget ekstra til virkeligheden
gennem de sociale medier -
virkeligheden udvides. F.eks.
bliver en ARG-historie ofte fortalt
via falske profiler, som ender med
at få mange følgere på de sociale
medier, som en del af
fortællingen.
Kilde: Wikipedia

Fakta
AUGMENTED REALITY GAME

Dansk, samfundsfag & drama

https://da.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game


FRA DETEKTIVROMANER TIL
MORDMYSTERIER PÅ YOUTUBE

Lige siden det antikke Grækenland har vores fortællinger i først bøger og senere film været spækket
med opklaringer af forbrydelser og mordgåder - vi har altid elsket et godt mysterie. Krimigenren har
udviklet sig meget, ikke mindst på film.

Et eksempel på, hvordan krimien, som vi kender den fra detektivromaner og -serier, kan omsættes til
Augmented Reality Game er Julia Dappers populære YouTube-serier Daisy Brown (2017) og Echo
Rose (2019). Her holdt Dapper til at begynde med sin rigtige identitet hemmelig og udgav sig for
historiens fortæller, Daisy Brown, ved at filmene blev udgivet fra Daisy Brown’s YouTube-profil.
Seriernes følgere blev meget engagerede, og Julia Dapper gjorde brug af flere sociale medier for at
fortælle sine historier.

Du kan læse om serierne hér (på engelsk) og tjekke Julia Dapper ud på hendes profil hér.

https://vocal.media/geeks/echo-rose-a-murder-mystery-hidden-inside-lifestyle-vlogging
https://www.youtube.com/channel/UCoZLcm1sKyN5aAozjfGrRZQ/videos


OPGAVE: SUSPENSE OG SURPRISE

Skriv din egen scene til en krimi/gyserhistorie med
inspiration fra augmented reality. Et virkemiddel, de
fleste krimier og gyserhistorier bruger for at opbygge
spænding, er suspense: spænding og surprise:
overraskelse. Læs mere om de to greb hér.

Hvordan bruges suspense og surprise i THE
YOUTUBER og hos Julia Dapper? Vælg en scene at
analysere i grupper.

Skriv din egen krimiscene, hvor du opbygger
spænding og overrasker din læser. Brug evt. jeres
YouTube-figur fra godmorgen-video-opgaven og byg
scenen op i tre dele:

1.Præsenter karakteren og situationen (f.eks. tage bad).

2.Noget mystisk sker udefra, som skræmmer
karakteren og læser/seer (f.eks. telefonen ringer).

3.Overraskelse: Læseren bliver snydt, overrasket - og
situationen var måske ikke så farlig alligevel.

4.Udfordring: Hvis du skulle tilføje et element af ARG til din krimiscene og for eksempel omskrive den til en
YouTube-film, hvordan kunne du så gøre det? Hvilken rolle skal publikum have?

Refleksion:
● Læs evt. et uddrag af en krimihistorie og sammenlign med Julia Dapper og THE YOUTUBER.
● Hvordan har genren udviklet sig - fra den litterære krimi til YouTube-horror?
● Hvilken rolle spiller læseren/seeren i de to formater?
● Hvordan opbygges suspense, overraskelse og identifikation med karakterne?
● Hvad driver plottet fremad: Gåden, karaktererne - eller noget tredje?

https://indidansk.dk/suspence-surprice


Forestillingen er støttet af Statens Kunstråd, Nordisk Kulturfond, 
Nordisk Kulturpunkt, Knud Højgaards Fond, Gangstedfonden og Augustinus Fonden.

THE YOUTUBER
af Noora Hannula / The Nordic Beasts

co-produceret af Dansehallerne
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