
Jenny, Geitesangerne og drivkraften Grzegorz Bral!  

MTF medlem Jenny Kaatz ble solgt på en workshop i Polen, 
bedriver 8 timers daglig laboratorievirksomhet, har verden som 
sin arbeidsplass og mener bestemt hun har vunnet gullbilletten 
ved å få være en del av teaterkompaniet Song of the Goat Theatre 
og dets leder Grzegorz Bral.  

MTF har tatt en prat med Jenny for å be henne utdype denne 
elleville gleden ved å arbeide lange harde dager i et fremmed 
land, med kropp, stemme og ensembelkunnskap som viktigste 
redskap! 

Hei kjære Jenny, hvem er Jenny Kaatz? 
Jeg er 31 år og jobber som frilans skuespiller og sanger. Jeg jobber både med teater, film og 
dubbing. Siden desember 2015 jobber jeg for teaterkompaniet Song of the Goat Theatre som 
har base i Wroclaw i Polen. 

Hvordan kom du i kontakt med Grzegorz Bral og Song of the Goat Theatre? 
Første gang jeg hørte om kompaniet var under en workshop på Norsk Skuespillersenter. 
Instruktøren fortalte mye om kompaniet, og det var min første inspirasjon til å finne ut mer 
om dem. Våren 2015 reiste jeg ned til Polen på en audition-workshop. Etter 5 veldig intense 
dager var jeg helt solgt! 

Hva var det med deres arbeid som gjorde deg nysgjerrig på å bli en del av kompaniet? 
Kompaniet er et fysisk teaterkompani, og jeg har lenge ønsket å lære mer om fysisk teater. 
Som utøver er jeg alltid nysgjerrig på å lære nye metoder, og har i de siste årene søkt meg mot 
det som kan hjelpe meg at komme ut av hodet, og ned i kroppen. 
Song of the Goat Theatre bruker musikken som drivkraft, både i sin trening og sine 
forestillinger, og det var nok det som tiltalte meg aller mest. 
   
Hvordan er kompaniet satt sammen? 
Kompaniet er internasjonalt, og jeg har kollegaer fra Hellas, England, Finland, USA, Iran og 
Polen. Det er utrolig inspirerende å jobbe med utøvere fra forskjellige deler av verden, og vi 
lærer mye av hverandre.  

Hva er Filosofien til Bral og Kompaniet? 
Kompaniet har sitt eget metodeverk, Coodination Technique, utviklet av Grzegorz Bral. Alle 
verktøy som skuespilleren har, kropp, stemme, rytme, fantasi og energi, er alle en enhet og 
forbundet med hverandre. Gjennom trening og øvelser søker vi etter dypere lytting og 
frigjøring av impulser, både i oss selv og mellom skuespillerne. Ensemblet står i fokus, vi 
jobber for å være en enhet, og styrken finnes i den samlede energien til ensemblet. 



Hvordan kommer filosofien til uttrykk i verkene som settes opp? 
I forestillingene til kompaniet står ensemblet alltid i fokus. Selv solistiske oppgaver springer 
ut av ensemblet, og har sin styrke i gruppen rundt. Tekst, sang og fysiske uttrykk blir vevd 
sammen og blir til en helhetlig fortelling. Målet er å dele historien med publikum, istedenfor å 
fremføre stykket. Som skuespillere leter vi etter å være, istedenfor å spille. 

Hvordan innstuderer dere nye verk? 
Produksjonene som blir satt opp er ofte 
tolkninger av store klassiske verker. 
Akkurat nå jobber vi med Hamlet av 
Shakespeare. Prosessen er delt opp i 
flere faser som går parallelt. Vi 
innstuderer ny musikk, som er 
komponert av fantastiske komponister 
som teatret samarbeider med. Under 
ledning av Grzegorz jobber vi med 
fysiske etyder, som blir til scener mellom 
de forskjellige karakterene. 
Prøveperiodene er lange, og er mer som et laboratorium der vi forsker og leter etter riktig 
uttrykk. 
  
Har du arbeidet på denne måten tidligere, eller er det en ny erfaring? 
Det er absolutt flere ting jeg kan kjenne meg igjen i, og har vært borte i før, men jeg vil nok si 
at det meste er absolutt nytt. Det er spennende og krevende, og jeg lærer utrolig mye. 

Hva er den viktigste lærdommen for deg i dette arbeidet? 
Jeg lærer så mye hele tiden, at det er litt vanskelig å sette ord på! Jeg lærer helt nye måter å 
bruke kropp å stemme på, og får hele tiden utfordrende oppgaver som jeg vokser veldig på. 
Jeg trives utrolig godt med jobben min, og føler at jeg kunstnerisk har funnet mitt ”hjem”. 

Hvordan er en generell arbeidshverdag for deg i 
Polen? 
En generell arbeidshverdag under prøveperioder betyr 
8 timer prøver hver dag. Men siden vi reiser mye og 
har mange forestillinger er også ofte hverdagen preget 
av dette. 

Er den Polske utøver-arbeidshverdagen annerledes enn den norske? 
Ja, her er arbeidsdagen tøffere. Vi har lange dager, og det forventes og at man videreutvikler 
ting på egen hand utenfor arbeidstiden. Utøverne her setter arbeidet sitt veldig høyt, det er 
veldig inspirerende. 



Føler du at du får brukt din kompetanse som musikalutøver som en del av kompaniet? 
Siden kompaniet bruker sang i alle sine forestillinger er det en stor fordel at jeg har sunget så 
mye. Spesielt har jeg stor nytte av min erfaring med ensemblesang. Jeg tror og at jeg drar stor 
nytte fra min erfaring fra ensemble-arbeid innenfor musikkteater.  

Hvordan er det å reise ut i verden og jobbe 
internasjonalt? 
Det er virkelig en stor gave! Jeg er så heldig 
som har en jobb som tar meg ut i verden. Jeg 
har alltid elsket å reise, og får nå sett mange av 
de plassene jeg har drømt om å se. I 2016 har 
jeg fått oppleve Chile, Colombia, Italia, 
Spania, USA og Georgia. Ofte besøker vi store 
teaterfestivaler, og det er fantastisk å få møte så 
spennende kunstneriske miljøer. Det som er 
baksiden ved det hele er at vi sjeldent rekker å 
se noen forestillinger, siden vi enten har prøver eller forestillinger. 

Du bor og arbeider nå i Polen. Er det kulturelle forskjeller du ønsker å peke på mht. 
arbeidsmåter, metoder, hvordan man ser på det å være utøvende kunstner, eller annet? 
Polen har en lang og veldig spennende teatertradisjon. Bare et steinkast fra min leilighet 
ligger Grotowski-instituttet. Avant garde-teater har preget miljøet, og det er mye spennende 
som skjer både på de store teatrene og i det frie felt. Her er man stolt av teateret og kunsten, 
og jeg opplever at det er en sterkere forankring i kulturen blant folk flest.  

Vil du anbefale Norske utøvere å se ut over Norges grenser for arbeid? 
Virkelig! Det er så mye spennende som skjer utenfor Norge, og det trenger virkelig ikke å 
føles fjernt for norske utøvere. En veldig god start er å resie på workshops eller kurs. 

Du skal jo være med på workshoppen 15 - 17 februar i Norge. Hva ser du mest frem til 
ved disse dagene? 
Jeg gleder meg veldig til workshoppen! Det blir en veldig spesiell opplevelse å få dele dette 
med mine norske kollegaer. Jeg ser frem til 3 intensive dager, fulle av inspirasjon og nye 
impulser. 

Hva kan deltagerne vente seg? 
Dette blir en veldig fin smaksprøve på 
kompaniets arbeidsmetoder. Det blir 
intensiv jobbing, og mange fine møter 
gjennom kunsten. Deltagerne vil få brukt 
stemme og kropp på nye måter, jobbe fysisk 
og få oppleve styrken og mulighetene vi alle 
har i oss. Å jobbe med Grzegorz Bral er 
virkelig inspirerende. Dette er en unik 
mulighet! 



Hva tror du norske utøvere kan ta med seg av ny erfaring og kompetanse etter en 
workshop med Grzegorz Bral, og på hvilken måte vil de kunne ta i bruk sin nyvunne 
kompetanse i sitt daglige arbeid som utøvende scenekunstnere med base i Norge? 
Jeg håper deltagerne først å fremst får en masse ny inspirasjon! De vil og ha med seg mange 
nye verktøy rundt kropp og stemme som de kan utdype videre i sitt arbeid. Lytting og 
samspill vil ha stort fokus, og det er noe som kan oversettes til alt vårt arbeid, uansett hvilket 
format vi jobber i. 

Tusen hjertelig takk Jenny for et strålende intervju! 
Vi gleder oss til å møte deg på workshop 14. - 17. februar 2017 på Musikkteaterhøyskolen i 
Oslo. 

(Alle foto: Pascal Pawliszewski og Mateusz Bral) 

Henriette Myhre 
Musikkteaterforum.      


