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Over 500 børn ansøger hvert år om at blive optaget i Palasts junges Ensemble (unge
ensemble), midt i hjertet af Berlin. Med over 280 børn og teenagere fra mere end 20
nationer er det junges Ensemble det største ungdomsensemble i Europa og i sig selv
allerede en moderne legende: I oktober 1945 dansede og spillede Palast børn for første
gang i det ’Himmlische Jahrmarkt’, under mottoet ”Børn spiller for børn!”.

weber@palast.berlin
www.palast.berlin

Det startede som børnevarieté, blev til børnerevy og i mellemtiden er det i Europa
enestående junges Ensemble ankommet i det 21. århundrede. Bare at børnerevyerne nu
kaldes børneshows i stedet for, fordi begrebet revy ikke længere siger nutidens børn så
meget. Synonymet show forstår derimod også børn og unge, som det jo drejer sig om.
Også ensemblets navn har ændret sig: Eftersom medlemmerne er mellem 6 og 16 år, er
der ikke længere tale om børneensemblet, men det junges Ensemble. Eller har du nogen
sinde turdet kalde en 14- eller 16-årig for et barn?
De 280 børn og unge i junges Ensemble viser en enestående kreativitet, nysgerrighed
og motivation. Stoltheden over at være med i dette usædvanlige, internationale
ensemble i Palast og over at optræde på verdens største teaterscene lyser ud af dem.
Og ”international” er ikke bare en tom frase: Om det nu drejer sig om Ayusch fra
Indien, Maria fra Brasilien, Vu fra Kina, Ernesto fra Tyrkiet eller Frederick fra Tyskland –
alle børn kan blive optaget i junges Ensemble i Palast, hvis de har forudsætningerne for
det. De vil så i 10 år blive ledsaget, uddannet og støttet af et yderst professionelt team
under ledelse af direktør Christina Tarelkin.
De koreografer, lektorer i skuespil, docenter i sang, lærere i artistik og træningsmestre,
der er hyret til junges Ensemble, er alle professionelle inden for deres fagområde. Og i
1997 fik junges Ensemble da også tildelt kulturprisen for delstaten Berlin. Deutsches
Kinderhilfswerk har også tildelt junges Ensemble den tyske børnekulturpris for
fremragende præstationer inden for arbejdet med børn i 1997 samt en ærespris i
2012.
At junges Ensemble kan være et springbræt til en senere karriere viser tidligere
medlemmer som f.eks. Paula Beer (som fik tildelt den bayerske filmpris i 2010 som
bedste ung skuespillerinde), Alina Levshin, som fik tildelt den tyske filmpris og Bambi
(ARD-Tatort ‚Die Kriegerin‘), eller den populære skuespillerinde Julia Richter
(‚Hauptstadtrevier: Heiter bis tödlich‘), der med sin film ‚Raju‘ endda blev nomineret til
en Oscar i 2012 for bedste kortfilm.
For at hver forestilling begejstrer publikum, kræves der intensiv træning, mange prøver
og naturligvis disciplin. Det junges Ensemble fremmer individualitet inden for
fællesskabet og er opmærksom på teamånd og kvalitet i uddannelsen, i det kunstneriske
resultat og i omgangen med hinanden. Kun sådan er det muligt, at show-produktionen
hvert år på kort tid opnår en fremragende belægningsgrad og for det meste er udsolgt.
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