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Jeg er Christian Gade Bjerrum. Jeg er 35 år gammel og netop 

flyttet til Ålborg for at arbejde på Ålborg Teater i en længere 

periode. Jeg har været medlem af Alternativet siden det star-

tede og jeg kender Uffe Elbæk personligt fra min tid i Århus, 

hvor jeg har tilbragt meget tid på Kaospiloterne, mens han 

var leder. Det var med stor begejstring og fuld opbakning fra 

mig, da Alternativet meldte sig på banen i 2014, hvor jeg del-

tog i flere politiske laboratorier i København, bl.a. sammen 

med min gode ven og tidligere samarbejdspartner, Jacob 

Fuglsang. 

 

Jeg er uddannet skuespiller fra Århus Teater, jeg er uddannet Bikram Yoga lærer og er certifi-

ceret Council Guide inden for en oldgammel indiansk tradition kaldet "The Teachings of the 

Delicate Lodge". 

 

For 7-8 år siden brugte jeg meget tid på at opstarte et konceptuelt, kunstnerisk og miljøori-

enteret koncept, der hedder Mr. Green, som afviklede en landsdækkende miljøkampagne i 

danske storcentre i efteråret 2009 og satte sit tydelige præg på COP15 og lavede efterføl-

gende kampagner i New York, Nigeria, Skt. Petersborg og Mexico. 

 

Jeg fremhæver netop Mr. Green, fordi vi placerede os som brobyggerne mellem offentlige, 

private og statslige institutioner med én (politisk) agenda: at få "det grønne", "det bæredyg-

tige" og "det socialt ansvarlige" på dagsordenen. Havde jeg haft ressourcerne, energien og 

strategien til at gennemføre den drøm jeg havde for Mr. Green dengang, så ville "The Mr. 

Green Party" være forgængeren for Alternativet. Vi deler de samme visioner og netop 

drømme for, hvordan vi gør Danmark og resten af verden opstillingsparate til det store igang-

værende skift af energi, bevidsthed, økonomi, klima, samfund og menneskelighed, som vi har 

brug for. Mr. Green er ikke politisk farvet, rød eller blå, han taler alles fælles sag for en grøn-

nere verden. Ligesom jeg oplever Alternativet gør det. 

 

Så med den præsentation forstår du forhåbentlig lidt bedre, hvor jeg kommer fra og hvad jeg 

kan bidrage med til Alternativets fortsatte blomstring. Lad mig tage det et spadestik dybere 

og introducere dig til min motivation for at stille op til Alternativet: 

 

Motivation for at stille op (med henblik på at blive folkevalgt) 

Jeg er som før nævnt skuespiller. Jeg er optaget af at spille roller. Jeg er optaget af at under-

søge, hvad der skal til for at skabe en karakter, der virker troværdig. Jeg er optaget af at isce-

nesætte personager i det offentlige rum og i synergien mellem mennesker og institutioner og 



bruge medierne, de sociale platforme og teatret som kommunikationskanaler af vigtige bud-

skaber, holdninger og diskussioner. Og nu er jeg kommet til et sted i mit liv, hvor jeg er nys-

gerrig på at undersøge, hvordan man spiller rollen som politiker! 

 

 

Jeg vil gerne bruge Alternativet som mit laboratorium til min research med henblik på at skabe 

en teaterforestilling / en konceptuel markedsføringskampagne, der portrætterer en mands 

arbejde, visioner og bestræbelser på at blive valgt ind i Folketinget i 2019.  

Projektet skal kulminere med en forestilling i foråret 2019 på Ålborg Teater, hvor man således 

samtidig lancerer en alternativ markedsføringskampagne, der har til formål at sætte vigtige 

politiske mærkesager på dagsordenen, fordi det er der i dén grad er brug for (og der er brug 

for at vi får en ny regering!!) Og der er brug for at et parti som Alternativet får endnu flere 

stemmer og mandater og magt til at sætte sit præg på den danske samfundsudvikling. Og dét 

vil jeg gerne bidrage til med min kunstneriske, kommunikative iscenesættende tilgang til po-

litik, mens jeg arbejder på Ålborg Teater. 

Ja, det var lige det korte pitch. Jeg skal nok uddybe mere senere. 

 

Jeg har ikke som sådan nogen erfaring med "at være politiker", men… 

 

Jeg er go' til ... 

...jeg har til gengæld succesfuld erfaring med, hvordan man skaber interaktion, refleksion, 

kommunikation og iøjnefaldende kampagner, der ræsonnerer på et dybere plan til et bredere 

publikum - i dette tilfælde det nordjyske. Og jeg har Ålborg Teater som min legeplads! 

 

En af mine (og Mr. Greens) styrker er, at vi kan kommunikere med alle slags mennesker. 

Jeg har en naturlig tilgang til at omgås mennesker og har en særlig evne til at få folk til at føle 

sig trygge og åbne op i mit selskab. Jeg er go' til at lytte, jeg er go' til at perspektivere, go' til 

at erkende mine fejl og mangler, jeg kan være hudløs ærlig og bestræber mig på at være det, 

fordi netop dér spejler andre mennesker sig i mig og inspireres til selv at være ærlige og åbne 

op. Og er der noget vi har brug for i det politiske landskab - og i det hele taget - så er det at 

finde modet til at være ærlige og vise hinanden respekt og tillid. 

Jeg har meget erfaring med at være vært i alskens sammenhænge og at facilitere workshops, 

seminarer og skabe sund, motiverende gruppedynamik er én af mine forcer.  

 

Ååååhh, jeg ku' blive ved med at skrive!! I bund og grund så er jeg Alternativet og det har jeg 

været lige fra starten og jeg har været det endnu før Alternativet blev dannet. 

 

 

 

 

 


