
PRESSEMATERIALE

Aarhus Teater 
Repremiere Store Scene

31. januar - 7. marts 2020 
Ekstraforestillinger 10.-12. marts

Forestillingen havde urpremiere 24. august 2017 i Kulturhovedstadsåret Aarhus 2017 

og blev præsenteret i samarbejde med Aarhus Festuge

LYDEN 
AF DE SKULDRE 

VI STÅR PÅ 
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LADSVSP er et af de værker, jeg 
er mest stolt af i min karriere. 
Jeg er glad for, at det lykkedes 
at give de gamle sangskats-
diamanter nyt tøj på, på en 
måde der lader dem skinne, som 
de er og altid har været. Jeg er 
også glad for, at så mange men-
nesker har følt sig rørt og ramt 
af denne nye, gamle lyd.  Og for 
at endnu flere får muligheden 
for at lade sig fylde op af 
fornemmelsen af rent faktisk at 
komme fra noget og stå på 
skuldrene af nogen.

 
 
Simon Kvamm om betydningen af værket Lyden af de skuldre vi står på  
(januar 2020)
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REUMERT-VINDEREN VENDER 
TILBAGE 
 
Hvordan rimer autotune og elektroniske trommer på “Dejlig er Jorden” og “Dan-
mark nu blunder den lyse nat”? Det satte Simon Kvamm og Marie Hojlund sig for at 
undersøge med LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ, der er en hyldest til fællesskabet 
og vores danske sangskat. Forestillingen havde urpremiere i 2017, spillede for ud- 
solgte huse og modtog Reumert-priserne Årets Musical/Musikteater 2018 og Scene- 
design 2018. Nu kan publikum (gen)opleve successen på Aarhus Teaters Store Scene 
fra 31. januar.

STRØM TIL DEN DANSKE 
SANGSKAT
Den danske sangskat er blevet fej-
ret gennem århundreder, men i dag 
bruger vi den mest ved højtider. Med 
LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ 
pudser vi ruden til de salmer, viser og 
højskolesange, der i Simon Kvamm og 
Marie Højlunds moderne fortolkning fra 
2017 skinner klarere end nogensinde.

I et tæt samarbejde med hele det 
kreative hold søgte de to musikere og 
komponister at finde ind til kernen af 
det danske fællesskab ved at grave 
dybt i vores musikalske kulturarv, give 
den knofedt og kærlighed og til sidst 
sætte strøm til, så den lyder som 2020.  

Simon Kvamm fortæller om tankerne 
bag: Ideen var at åbne sangene op 
og gøre dem lette at lytte til. Sangene 
er meget direkte og som store hits, 
man hører på Radio Nova, men de 
er tit pakket ind i en ramme, som er 
kirkelig og meget gammeldags rent 
musikalsk. Og det står måske lidt i ve-
jen for at høre den inderste kerne i en 
sang. Vi gjorde det ikke for at voldtage 
sangskatten. Der var og er intet trod-
sigt eller oprørsk i projektet, vi prøver 
blot at sætte strøm til det, der i forve-
jen ligger og skinner i sangene. 
 
Marie Højlund supplerer: ”Det elek-
troniske univers er eminent til at lukke 
os ind i de rum og til at åbne for det 
umiddelbare, det klanglige, det sanse-
lige, det voldsomme, det dystre og det 
storladne.”

DET DANSKE DNA  
LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ 
har ikke noget forkromet plot eller 
løbende karakterudvikling. I stedet 
snørkler sangene sig fra den ene for-
tællings særegne tableau over i den 
næste. Som publikum skal man være 
forberedt på en associationsrejse gen-
nem Danmarkshistorien, hvor Christian 
Albrechtsens scenografi og Nicolei 
Fabers instruktion foretager en kul-
turarkæologisk udgravning af det dan-
ske DNA. De to modtog en Reumert 
for deres arbejde med LYDEN AF DE 
SKULDRE VI STÅR PÅ i 2018.
 
For Nicolei Faber har det været en 
helt særlig oplevelse at arbejde med 
sangskatten: ”Tænk, hvor mange men-
nesker, der har sunget disse sange. 
Tænk, hvor mange gange disse sange 
er blevet sunget. Og tænk, hvor mange 
mennesker, der er blevet bundet sam-
men på tværs af tid i vores sangskat.”

MELLEMGULVET OVER HJERNEN
I LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ 
vejer melodien og tonen tungere end 
teksten. Sangskattens enkelte ord har 
gennem tiden indgået i forskellige po-
litiske og sociale sammenhænge, mens 
tonen og melodien har været konstant 
gennem århundreder, på tværs af sam-
fundsklasser og politisk standpunkt. 
Derfor er det musikalske fikspunkt at 
flytte fokus fra sangskattens tekster til 
deres melodier.  
 

Simon Kvamm siger: ”Det er ikke for at 
tale Grundtvig ned, men det er jo selve 
musikken, der tager dig ind i en følelse. 
Så forestillingen er nærmest et stort 
awardshow til ære for komponisterne.”  

NYE MEDVIRKENDE OG NY SANG
Castet på LYDEN AF DE SKULDRE VI 
STÅR PÅ er i grove træk identisk med 
urpremieren i 2017. Dog træder Mark 
Linn ind i stedet for Jacob Madsen 
Kvols og Nanna Bøttcher i stedet for 
Mette Døssing. Herudover medvirker 
Anders Baggesen, Mikkel Becker 
Hilgart, Marluze da Cruz, Marie 
Marschner, Arian Kashef (snart aktuel 
i DR-serien Når støvet har lagt sig, 
premiere 2. februar), den internationalt 
anerkendte operasangerinde Lisbeth 
Balslev, musikerne Marie Højlund og 
Esben Inglev og ikke mindst Aarhus 
Teaters kor på scenen. 
Til repremieren på forestillingen kan 
publikum opleve 20 moderne versi-
oner af den danske sangskat. Som 
noget nyt indgår Kaj Munks ”Den Blå 
Anemone” i forestillingen i Nephews 
arrangement og med Simon Kvamms 
indspillede vokal. Samarbejdet mellem 
Simon Kvamm og Marie Højlund på 
LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ i 
2017 medførte desuden, at Marie efter-
følgende blev fast medlem i Nephew. 
Hun er også snart aktuel med nyt solo-
album under kunstnernavnet Kh Marie.

ALLEREDE EKSTRAFORESTILLINGER 
Forsalget til forestillingen er gået så 
godt, at Aarhus Teater allerede inden 
premieren har valgt at indsætte 3 eks-
traforestillinger 10.-12. marts.
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KREDIT
LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ

LYDEN AF DE SKULDRE  
VI STÅR PÅ   
- sangskatten remixet  
af Simon Kvamm

REPREMIERE  
31. JANUAR - 7. MARTS 2020 
Ekstraforestillinger 10.-12. marts 

Urpremiere 24. august 2017  

i forbindelse med den officielle galla-

åbning af Aarhus Festuge i 2017

 
REMIX 
Simon Kvamm 

MUSIKALSKE ARRANGEMENTER  

OG PRODUKTION 

Anders Boll & Marie Koldkjær 

Højlund 

ISCENESÆTTELSE 

Nicolei Faber

SCENOGRAFI OG KOSTUMEDESIGN 

Christian Albrechtsen 

KORLEDELSE 

Ingeborg Højlund

KOREOGRAFI  

Marluze da Cruz

Koreografisk konsulent samt ansvarlig 

for genopsætning 

Rebekka Lund 

LYSDESIGN  

Mathias Hersland

LYDDESIGN  

MEDVIRKENDE 

SKUESPILLERE / SANGERE 
Nanna Bøttcher
Marie Marschner
Mark Linn
Anders Baggesen
Mikkel Becker Hilgart
Lisbeth Balslev
Marluze da Cruz
Arian Kashef

MUSIKERE 
Marie Koldkjær Højlund 
Esben Inglev

AARHUS TEATERS KOR  
Alternerer - 8 korsangere med 
i forestillingen pr. aften:
• Carina Hartmann Olsen
• Emilie Jarling Trolle
• Peter Rothgardt Borg
• Tine Dynæs Juhl
• Claes Sønderiis Holm 

Jensen
• Clara Skaarup Sørensen
• Sigrid Vibe Kristensen
• Peter Gomez
• Erik Fjendbo Lindstrøm
• Tine Dynæs Juhl
• Kasper Fonnesbæk  

Andersen 
• Johan Hede Sørensen

Mikkel Becker Hilgart

Marluze de Cruz Arian Kashef

Lisbeth Balslev

Ingeborg Hølund

Nanna Bøttcher Mark Linn

Marie Marschner Anders Baggesen

Marie Højlund Esben Inglev

“Mange af sangene er for lysende 
diamanter til kun at forblive i kirken.” 
Marie Højlund
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Da vi i sin tid skabte ’Lyden af de 
skuldre vi står på’, gjorde vi det som 
en hyldest til noget af det, der knyt-
ter os sammen. Det er ikke sikkert vi 
alle har et forhold til de enkelte sange 
i forestillingen, men hvad enten vi er 
vokset op med dem eller ej, ligger de 
som et lag i den danske muld. ’Lyden 
af de skuldre vi står på’ handler om 
forbindelser, om at mærke at vi er 
en del af noget større, en historie, et 
stamtræ, et fællesskab. Derfor blev 
vi særligt glade, da det viste sig at 
forestillingen skabte så stor genklang 
hos vores publikum og at den blev 
præmieret med hele 2 Reumertpriser. 
Det var måske lykkedes os at bevæge 
fællesskabet. 
 

Trine Holm Thomsen, teaterdirektør (fra Aarhus Teaters programartikel, 2020)
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ÅRETS MUSICAL / MUSIKTEATER 2018
&
ÅRETS SCENEDESIGN 2018 
(Christian Albrechtsen (scenografi og kostumer) og Mathias Hersland (lysdesign)

Juryens motivation:

“Hvor var det dog befriende, at Aarhus Teater turde sætte 

den danske sangskat på scenen i en tid, hvor fædrelands-

følelsen er til voldsom debat. Her troede man virkelig på 

de gamle, stærke salmeord, der snart var svøbt i øre-

smigrende pop, snart i rislende oratoriebrus – indrammet 

af fabulerende scenebilleder. En sjældent vellykket tea-

terkoncert.”
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Om fællesskabet og sangskatten 

”Jeg tror, der i de her år er et tema om at finde et fælles-
skab at vende tilbage til. Vi leder efter svar på spørgsmål om, 
hvordan vi kan begå os i et globalt fællesskab, og hvordan vi 
håndterer klimaproblematikker - ting, der er så store, at de er 
ude af ens hænder. Samtidig har vi behov for at kunne gøre 
noget og leve vores liv, uden at vi skammer os. Noget af det, 
jeg har oplevet i mit eget liv, er et behov for ikke at glemme 
det, der så er livet omkring en; at man ikke kun skal forholde 
sig til de store ting, men starte med de små og forholde sig 
til de store derigennem. Jeg tror, at alle værktøjer, man kan 
bruge til at give folk følelsen af at føle sig forbundet til sine 
omgivelser, er vigtige.” 
 
Marie Højlund, komponist og performer 

”Det er jo helt vanvittigt, hvor stor vores verden er blevet. Der 
er så sindssygt meget, vi skal forholde os til. Ikke bare vores 
egen kultur og vores egen politik, men hele verdens. Derfor 
tror jeg, der er et behov for at forstå, hvor vi egentlig kom fra, 
siden vi havnede her. Jeg oplever en stærk polari- 
sering i vores tid, folk taler hårdere og hårdere, grimmere og 
grimmere, med større og større behov for at distancere sig 
fra andre for at forstå sig selv i verden, og der, tror jeg, at det 
med fællesskabet er et forsøg på at finde et eller andet, vi har 
tilfælles, et eller andet, vi kan kigge på sammen, bare for en 
tid, uden at tale om forskelle.”  
 
Nicolei Faber, instruktør
 

”I gamle dage fortalte man de samme historier til hinanden 
generation efter generation, men det er, som om, at de 
fortællinger, der før gik i arv, er forsvundet, fordi der kommer 
nye fortællinger udefra, fra hele verden, som vi skal forholde 
os til. Derfor er der noget i den arv, som er spændende at 
kigge på, for bare på en eller anden måde at forstå hvor kul-
tur- og holdningsmæssige forskelle kommer fra.” 
 
Nicolei Faber, instruktør
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SÆTLISTEN  
- Lyden af de skuldre vi står på
  

1. akt

• I Danmark er jeg født (Tekst: H. C. Andersen, 1850. Melodi: Henrik Rung, 1850) 

• Se nu stiger solen (Tekst: Jakob Knudsen, 1891. Melodi: Lars Nielsen, 1891) 

• Danmark nu blunder (Tekst: Thøger Larsen, 1914. Melodi: Oluf Ring 1922) 

• Solen er så rød, mor (Tekst: Harald Bergstedt, 1915, Carl Nielsen, 1924)

• Agnete og havmanden (Folkevise, 1700 tallet) 

• Skyerne gråne og løvet falder (Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1847, Melodi: Thora Borch, 1867) 

• Mørk er november (Tekst: Thorkild Bjørnvig, 1959. Melodi: Piæ Cantiones, 1582)

• NY: Den Blå Anemone (Tekst: Kaj Munk, 1943, Melodi: Egil Harder, 1945)

• Du danske sommer (Tekst: Thøger Larsen, 1928. Melodi: Otto Mortensen,1932) 

• Septembers himmel er så blå (Tekst: Alex Garff, 1949. Melodi: Otto Mortensen, 1947) 

• I skovens dybe stille ro (Tekst: Fritz Andersen, 1864, folkemel. fra Langeland)  

2. akt

• Tunge mørke natteskyer (Tekst: Jakob Knudsen, 1890. Melodi: Carl Nielsen, 1917) 

• Den yndigste rose er fundet (Tekst: H. A. Brorson, 1732. 1500-tals mel.) 

• Sorrig og glæde de vandre til hobe (Tekst: Thomas Kingo, 1681. Melodi: vise, 1670) 

• Sig månen langsomt hæver (Tekst: Carsten Hauch, 1838. Melodi: J.A.P. Schulz, 1790)

• Hil dig, Frelser og forsoner (Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1837, Melodi: C. Chr. Hoffman, 1878)

• Drømte mig en drøm i nat (Nordens ældste nedskrevne folkevise, før 1300) 

• Dejlig er jorden (Tekst: B. S. Ingemann, 1850. Tysk folkesalme, 1700 tallet)  

• Her vil ties, her vi bies (Tekst: Hans Adolph Brorson, 1765. Melodi: A.P. Berggren, 1854) 

• Sov sødt barnlille (Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1844. Melodi: Thomas Laub, 1915) 

 

 

H. A. Brorson Thorkild BjørnvigN.F.S. Grundtvig Thøger LarsenB.S. Ingemann
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Om at sætte strøm til sangskatten

I LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ benytter producerne Marie Højlund 
og Anders Boll i flere af sangene sig af effekter på vokalerne. På den 
måde ophæves individets enkelte stemme, og i stedet synger skuespill-
erne med fællesskabets stemme – som det hører sangen til. Musikken 
er bygget op om utallige samples fra dansk natur, en masse el-guitar og 
synthesizer, ligesom Højlund blandt andet bruger en spolebåndsoptager 
for at skabe et ekko af fortidens lydunivers. 

”Jeg synes, det er fascinerende, at man kan tage DRØMTE MIG EN 
DRØM I NAT, som er vores ældste nedskrevne melodi, og lave det om 
til det vildeste dansehit; noget, som kunne blive spillet på en klub, og så 
tænke på, at mennesker har sunget det her generation efter generation.” 

Nicolei Faber, instruktør

”Mange af sangene er for lysende diamanter til kun at være i kirken. De 
har en vanvittig ophobning af sanseindtryk. Af lyde, dufte og farver, som 
skaber stemninger og bor i  
kroppen som fragmenter af erindring. Det elektroniske  
univers er eminent til at lukke os ind i de rum og til at åbne for det umid-
delbare, det klanglige, det sanselige, det voldsomme, det dystre og det 
storladne.” 

Marie Koldkjær Højlund, komponist og performer

”Ideen er at åbne sangene op og gøre dem nemme at lytte til. Sangene 
er meget direkte og som store hits, man hører på Radio Nova, men de 
er tit pakket ind i en ramme, som er kirkelig og meget gammeldags, og 
det står måske lidt i vejen for at høre den inderste kerne i en sang. Vi gør 
det ikke for at voldtage sangskatten. Der er intet trodsigt eller oprørsk i 
projektet. Vi prøver blot at pudse ruden ind til det, der i forvejen ligger og 
skinner i sangene.” 

Simon Kvamm, komponist
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HØR NUMRE FRA 
LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ

Ep fra originalopsætningen kan streames på de fleste tjenester

• Se nu stiger solen af havets skød
• Tunge mørke natteskyer
• Drømte mig en drøm i nat
• Dejlig er jorden

Her fx numrene her: 
https://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/saeson-1920/lyden-af-de-skuldre-
vi-staar-paa/#musikken 

SE VIDEOER FRA
LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ

Se videoer her:  
https://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/
saeson-1920/lyden-af-de-skuldre-vi-staar-paa/

https://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/saeson-1920/lyden-af-de-skuldre-vi-staar-paa/#musikken
https://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/saeson-1920/lyden-af-de-skuldre-vi-staar-paa/#musikken
https://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/saeson-1920/lyden-af-de-skuldre-vi-staar-paa/
https://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/saeson-1920/lyden-af-de-skuldre-vi-staar-paa/
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CV KREATIVE TEAM

NICOLEI FABER
Iscenesættelse

Nicolei Faber blev uddannet instruk-
tør fra Den Danske Scenekunstskole i 
2014 og skuespiller fra GITIS Scan-
dinavia i 2004. Under instruktørstu-
diet iscenesatte han bl.a. Corpus på 
Husets Teater og Perplex på Aalborg 
Teater. Det var også på Aalborg Te-
ater han i 2014 havde sin debut som 
færdiguddannet instruktør. 

Det var med uropsætningen af Tho-
mas Markmanns Beton, der vandt en 
Reumert for årets forestilling. I 2015 
iscenesatte han Hjælp! med Flyvende 
Grise på Republique, samt Romeo og 
Julie 8.0 på C:ontact. I 2011 vandt Ele-
onora, hans fortolkning af Strindbergs 
Påske, prisen for bedste forestilling på 
teaterfestivalen FIST07 i Beograd.

Nicolei Faber har arbejdet sammen 
med scenograf Christian Albrechtsen 
på en lang række forestillinger, bl.a. 
på Aalborg Teater hvor de lavede 
forestillingen BETON, der vandt en 
Reumert som bedste forestilling i 
2016, og Kalaallit Aalborgimittut. 
Derudover har de stået bag Døden 
kører Audi på Odense Teater, Sidst 
på dagen er vi alle mennesker for 
Mammutteatret på Edison og Oscar 
Wildes En kvinde uden betydning 
på Aarhus Teater i 2016 og senest 
den fire gange Reumert nominerede 
forestilling Drengen der ville være 
vægtløs på Aalborg Teater. 

I 2017 instruerede han Aarhus Teaters 
Lyden af de skuldre vi står på. 

Siden har han instrueret Æsops Fabler 
og Riget på Det Kgl Teater, For-
brændt, Direktøren for det hele og 
Den Store Gatsby på Odense Teater 
samt Sexpol, der var en samproduk-
tion mlm. Teater Stuk, Teater Grob og 
Aalborg Teater. 

CHRISTIAN ALBRECHTSEN
Scenografi og kostumedesign

Christian Albrechtsen blev uddannet 
scenograf fra Den Danske Scene-
kunstskole i 2015. Under studiet la-
vede han bl.a. scenografi til forestil-
lingen Orestien, der spillede både 
på Den Danske Scenekunstskole 
og på Braunschweig Teaterfestival i 
Tyskland. 

Christian Albrechtsen har bl.a. lavet 
scenografi til forestillingen BETON 
på Aalborg Teater, der vandt en Re-
umert som bedste forestilling i 2016, 
Kalaallit Aalborgimittut og senest 
Drengen der ville være vægtløs. 
Derudover har han stået bag Døden 
kører Audi på Odense Teater, Sidst 
på dagen er vi alle mennesker for 
Mammutteatret på Edison og Oscar 
Wildes En kvinde uden betydning 
på Aarhus Teater i 2016. 

I 2017 var Christian Albrechtsen 
nomineret til en Reumert som Årets 
Scenedesign for forestillingerne 
Drengen der ville være vægtløs på 
Aalborg Teater, Sort Vand på Betty 
Nansen og Lang dags rejse mod nat 
på Det Kongelige Teater og samme 
år skabte han scenografien til Aar-
hus Teaters Lyden af de skuldre vi 
står på, der genopsættes i 2020, og 
for hvilken han modtog en Reumert 
for Årets Scenedesign.  

Siden har han lavet scenografi til 
forestillingerne Sexpol på Teater 
Grob og Aalborg Teater og Direk-
tøren for det hele på Odense Teater 
og i denne sæson har han skabt 
scenografien til Bowie-musicalen 
Lazarus på Aarhus Teater og Det 
Kongelige Teater.

MARIE HØJLUND
Musikalsk arrangement

Marie Højlund stod for den musikalske 
iscenesættelse af Aarhus Teaters 
Lyden af de skuldre vi står på i 2017, en 
opgave som nu hun har genoptaget 
og udviklet. 

Tidligere har hun været hovedkraften i 
Marybell Katastrophy, der har udgi-
vet både EP´er og albums og i 2009 
modtog prisen som bedste orkester 
ved musikkritikernes prisuddeling 
Steppeulven. 

Siden 2017 har hun været en fast del 
af bandet Nephew, som hun har spillet 
en lang række koncerter med og med-
virket på albummet Ring-I-Ring. 

I sidste sæson stod hun for den 
musikalske og lydlige side af Aarhus 
Teaters opsætning af Dancer in the 
Dark på Scala og i september i denne 
sæson lavede hun lyddesign til den 
stedspecifikke forestilling Jeg er her. 

Marie Højlund arbejder desuden 
med lydinstallationer og lydkunst og 
har skrevet en Ph.D. afhandling om 
lydmiljøer på hospitaler. Hun var bl.a. 
initiativtager, projektleder og lydkunst-
ner på projektet The Overheard sam-
men med Morten Riis under kulturby 

Aarhus 2017. 

Marie Højlund udgiver i løbet af 2020 
sange på dansk under kunstnernavnet 
Kh Marie.
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MATHIAS HERSLAND
Lysdesigner

Mathias Hersland blev uddannet 
lysdesigner ved Den Danske Sce-
nekunstskole i 2015 og har både 
før og efter arbejdet på både 
teater, koncerter og festivalpro-
duktioner. 

På Aalborg Teater har han bl.a.  
lavet lys- og videodesign til Ham-
let, Ronja Røverdatter, Bunbury, 
Das Ding, Aftenlandet og den 
Reumertnominerede forestilling 
Drengen der ville være vægtløs. 
Han har også skabt lys til Stræber 
på Teater Nordkraft og Drøm-
men om Amerika på Randers 
Egnsteater og i flere år været fast 
lysdesigner på Roskilde Festiva-
lens Gloriascene. 

I 2017 kastede han lys over Aar-
hus Teaters Lyden af de skuldre vi 
står på, og modtog en Reumert 
for Årets Scenedesign. Sidste 
sæson stod han for lysdesignet 
på Aarhus Teaters opsætning 
af Lars von Triers Dancer in the 
Dark og The Rocky Horror Show 
på Store Scene og i denne sæ-
son har han lavet lys på Bowies 
musical Lazarus på Aarhus Teater 
og Det Kgl. Teater og Gaden på 
Teater Nordkraft. 

INGEBORG HØJLUND
Korleder og sanger

Ingeborg Højlund er fast dirigent for 
Aarhus Teaters Kor og har været det 
siden korets opstart i 2016.

Ingeborg er uddannet sanger og 
klassisk dirigent ved Det Jyske Mu-
sikkonservatorium. I 2013 blev hun 
bachelor i Almen Musikpædagogik 
(AM) med hovedfag i rytmisk sang og 
klassisk og rytmisk korledelse, mens 
hun i 2015 afsluttede sine studier 
med en specialiseret kandidat i Klas-
sisk kor- og ensembleledelse.

Ingeborg Højlund har et bredt 
repertoire bag sig, både som solist, 
korsanger og arrangør og har indspil-
let med en række forskellige pro-
jekter: Psalmodie, Jacob Buchanans 
Requiem, Aarhus Jazz Orchestra og 
Concert Clemens. 

Ingeborg arrangerede og sang det 
spektakulære korværk ved den offi-
cielle åbning af Europæisk Kulturho-
vedstad Aarhus 2017 og var derefter 
korleder og sanger på Aarhus Teaters 
Biedermann og Brandstifterne samt 
de Reumert-vindende forestillinger 
Erasmus Montanus og Lyden af de 
skuldre vi står på.

ANDERS BOLL

Musikalsk arr./producer

Anders Boll har arbejdet professio-
nelt med musik siden starten af nu-
llerne, hvor han startede i Feedback 
studiet i Viby og siden var med 
til at etablere studiefællesskabet 
Lydhavnen i Aarhus, hvor han stadig 
arbejder. 

Anders Boll indspillede, producere-
de og mixede desuden indie-ban-
det Lowlys debutplade Heba, der 
udkom i 2016. 

Som live-tekniker har han bl.a. rejst 
verden rundt på turné med bandet 
Efterklang og deltog i arbejdet 
på musikken ved den storslåede 
åbning af Aarhus 2017. 

Anders Boll var musikalsk arrangør 
på Aarhus Teaters opsætning af 
Lyden af de skuldre vi står på i 2017. 
Han er netop blevet nomineret til 
kritikerprisen Steppeulven som 
Årets Producer 2020 for sit arbejde 
med orkestrene Lowly og Ganger.
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LARS GAARDE
Lyddesigner

Lars Gaarde har igennem 
de sidste 25 år arbejdet 
som både freelance lydde-
signer og tekniker hos Nor-
dic Rentals, Vejle Musiktea-
ter, Fredericia Teater og for 
en lang række andre teatre 
og turne-forestillinger. 
Heriblandt Yahya Hassans 
Digte, Aida, Grease, City 
Singler og mange flere. 

Siden sommeren 2015 har 
han været fast lyddesigner 
på Aarhus Teater, hvor han 
bl.a. har stået for lyden på 
teaterkoncerterne Ima-
gine og American Spirit, 
rockoperaen Jesus Christ 
Superstar og Erasmus 
Montanus, der modtog en 
Reumert som Årets Fore-
stilling. Indenfor de sidste 
år har han lavet lyd på den 
Reumertvindende musikfor-
estilling Lyden af de skuldre 
vi står på, familieforestillin-
gerne Narnia, Den uen-
delige historie og Pagten, 
musicalen West Side Story 
og The Rocky Horror Show 
og David Bowies musical 
Lazarus.

REBEKKA LUND 
Koreografisk konsulent 
samt ansvarlig for gen-
opsætning. MARLUZE 
DA CRUZ har skabt den 
oprindelige korografi 

Rebekka Lund er uddannet 
danser fra Iwanson Interna-
tional School Of Contem-
porary Dance i München. 
Hun har været koreograf 
på Det Kongelige Teaters 
forestillinger Saul og David 
og Human afvikling. Derud-
over har hun koreograferet 
Verdens lykkeligste folk og 
Emil fra Lønneberg på Fol-
keteatret, Det er så det nye 
på Teatret ved Sorte Hest, 
Vi elsker og ved ingenting, 
Rock Ulven og Et Jule-
eventyr på Aalborg Teater, 
Lysistrate på Den Fynske 
Opera, Skattesagens helte 
af Off Off/ Produktion, der 
spillede på Teater Grob 
og på Svalegangen, Hair 
på Oslo Nye Teater og Det 
tabte land på Vendsyssel 
Teater, som hun desuden 
var idékvinde bag og med-
skaber af. 

Hendes seneste forestillin-
ger er Så længe mit hjerte 
slår på Folketeatret, Jule-
evangeliet – The Musical 
på Randers Egnsteater og 
genopsætningen af Et Jule-
eventyr på Aalborg Teater.  
På Aarhus Teater stod hun 
for koreografien på Aarhus 
Teaters opsætning af Bow-
ies musical Lazarus.

ESBEN INGLEV
Multiinstrumentalist og 
musikalsk arrangør

Esben Inglev er er uddan-
net rytmisk musiker fra Det 
Jyske Musikkonservatorium 
i Aarhus. Hans hovedinstru-
ment er guitaren, men han 
behersker også mandolin, 
violin, og klaver/synthesizer. 

Siden 2011 har han blandt 
meget andet spillet sammen 
med elektropop-artisten 
Asbjørn og folkrock-bandet 
NovemberDecember, med 
hvem han også har udgivet 
pladerne From the Swing 
Into the Deep og A Drift. 

Esben Inglev har optrådt ved 
bl.a. SPOT Festival, Montre-
ux Jazz Festival, Berlin Music 
Festival og Smukfest. 

Som producer og lydtekni-
ker under navnet Penguin 
Production har han desuden 
mixet, indspillet og produ-
ceret albums for adskillige 
kunstnere. 

SIMON KVAMM
Remix

Simon Kvamm er forsanger og 
sangskriver i bandet Nephew, 
der for alvor brød igennem 
med deres andet album 
USADSB i 2004 og i 2012 
udgav deres femte album Hjer-
testarter. Snart optræder han 
med sit nye band Hugorm.

I 2004 kunne tv-seernee første 
gang se Simon Kvamm i sati-
reserien Drengene fra Angora 
(2004-05) på DR2 og Angora 
By Night (2007-08) på DR, som 
han både skrev og medvirkede 
i sammen med Rune Tolsgaard 
og Esben Pretzmann. 

I 2010 dannede han duoen De 
Eneste To sammen med Peter 
Sommer, og sammen har de 
udgivet to albums. 

Kvamm har også medvirket 
i flere andre musikalske og 
kunstneriske sammenhænge, 
heriblandt som skuespiller i 
bl.a. filmen Den som dræber 
– fortidens skygge og som 
fortæller på Prokofievs Peter 
og Ulven med musik af Tivolis 
Symfoniorkester. 

I 2017 stævnede Kvamm ud 
som soloartist med et livefor-
mat, der kombinerer musik 
og komik og udmøntede sig i 
albummet Vandmand. 

Samme år stod han bag det 
musikalske arrangement af Aar-
hus Teaters første opførelse af 
Lyden af de skuldre vi står på 
og i 2018 genopstod Nephew 
med en turné og med album-
met Ring-i-Ring. 
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ESBEN INGLEV
Multiinstrumentalist og musikalsk 
arrangør
Esben Inglev er er uddannet rytmisk 
musiker fra Det Jyske Musikkonser-
vatorium i Aarhus. Hans hovedinstru-
ment er guitaren, men han behersker 
også mandolin, violin, og klaver/
synthesizer. 

Siden 2011 har han blandt meget 
andet spillet sammen med elektro-
pop-artisten Asbjørn og folkrock-ban-
det NovemberDecember, med hvem 
han også har udgivet pladerne From 
the Swing Into the Deep og A Drift. 

Esben Inglev har optrådt ved bl.a. 
SPOT Festival, Montreux Jazz Festival, 
Berlin Music Festival og Smukfest. 

Som producer og lydtekniker un-
der navnet Penguin Productions er 
han en del af produktionsselskabet 
Lydhavnen, og har mixet, indspillet 
og produceret albums for adskillige 
kunstnere. 

LISBETH BALSLEV
Operasanger
Lisbeth Balslev er født i 1945 og blev 
uddannet sopran ved Vestjysk Musik-
konservatorium og Det Kgl. Teaters 
Operaskole. 

Hun debuterede som Jaroslavna i 
Borodins opera Fyrst Igor på Det 
Kongelige Teater i 1976. Herefter var 
hun i et par sæsoner fast tilknyttet 
Det Kgl. Teater, hvor hun bl.a. sang 
Senta i Den Flyvende Hollænder. Fra 
1978 optrådte hun i otte sæsoner 
ved Wagnerfestspillene i Bayreuth og 
fra 1979 var hun desuden ansat som 
solist ved statsoperaen i Hamborg. Si-
den 1983 virket som freelance-sanger, 
bl.a. ved Den Jyske Opera samt ved 
en række internationale opera-huse 
og teatre. 

Lisbeth Balslev har særligt gjort sig be-
mærket i Wagners værker – bl.a. Isolde 
i Tristan og Isolde samt Sieglinde og 
ikke mindst Brünnhilde i Niebelungens 
Ring. Hendes repertoire spænder 

også over Richard Strauss (Salome, 
Elektra og Kvinden uden skygge), 
Puccinis Tosca, Verdis Trubaduren 
– og Nattens Dronning i Mozarts 
Tryllefløjten. 

Hun har modtaget flere priser og 
legater for sine kunstneriske præstati-
oner, og i 1999 fik hun som den første 
den nyindstiftede Scenekunstens 
Hæderspris ifm. Reumertpris-udde-
lingerne.

I 2015 medvirkede Lisbeth Balslev i 
horror-operaen Leaves, der var pro-
duceret af Sort/Hvid og Copenhagen 
Opera Festival. Og hun debuterede 
som operettesanger som Abbedissen 
i The Sound of Music på Det Ny Tea-
ter. Lisbeth Balslev medvirkede også 
i Aarhus Teaters første opsætning af 
Lyden af de skuldre vi står på i 2017.

MARIE KRISTINE MARSCHNER
Skuespiller
Marie Kristine Marschner blev uddan-
net fra Den Danske Scenekunstskole 
i Aarhus i 2016. Under sit studie spille-
de hun bl.a. med i Jeg forsvinder, Lev 
i fred med deres nerver og den kvin-
delige hovedrolle i On/Off på Aarhus 
Teater og Lille Requiem om kærlighed 
på Svalegangen. 

I Sæsonen 2016/17 spillede hun 
Ophelia i Hamlet på Kronborg og 
medvirkede i Welcome to the Internet 
på Teateriet Apropos. Hun har også 
medvirket i en række kortfilm, senest I 
vejen og Satanisten fra Hjørringgade. 

Marie Kristine Marschner blev i 
2017en fast del af ensemblet på 
Aarhus Teater, og den Reumertvin-
dende musikforestilling Lyden af de 
skuldre vi står på var hendes debut 
som ensembleskuespiller. Herefter 
har hun medvirket i musikforestillin-
gen Momentet, musicalen West Side 
Story, Lollikes Revolution, familiefore-
stillingen Den Uendelige Historie og 
klassikeren Parasitterne og musicalen 
The Rocky Horror Show, hvor hun 
spillede Janet. 

ANDERS BAGGESEN
Skuespiller
Anders Baggesen er uddannet fra 
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, 
og hans karriere har bragt ham om-
kring scener i hele landet.

I 1979 fik han debut på Aarhus Teater 
i rollen som A-rab i West Side Story, 
og siden har han medvirket i mere 
end hundrede forestillinger. Blandt 
andet kan nævnes Mens vi venter på
Godot, Idioten, Snittet, La Cage aux 
Folles, Salamimetoden og Fornuft og 
følelse. 

Anders Baggesen modtog i 2005 en 
Reumert for sin rolle i Lykke-Per på 
Aalborg Teater og har derudover ad 
flere omgange været Reumert-nomi-
neret, senest for sin Alfred Doolittle i 
My Fair Lady. Har desuden på Aarhus 
Teater medvirket i de Reumertvinden-
de forestillinger Erasmus Montanus 
og Lyden af de skuldre vi står på samt 
Premiere, eventyret Narnia, musicalen 
West Side Story og i sidste sæson 
i Friheden, Dancer in the Dark og 
Audition. 

I dennne sæson har man indtil videre 
kunnet opleve ham i Svend Åge 
Madsens Se Dagens Lys på Scala og i 
familieforestillingen Pagten på Store 
Scene.

ARIAN KASHEF
Skuespiller
Arian Kashef er uddannet fra Den 
Danske Scenekunstskole i Aarhus 
i 2019. Han medvirkede som elev i 
Lyden af de skuldre vi står på i 2017. 
Under studiet spillede han endvidere 
med i Sargun Oshanas Anekdoter og 
afgangsforestillingen Brænding. 

Arian Kashef har desuden medvirket i 
en række film og tv-serier, heriblandt 
filmen Shorta, Når støvet har lagt sig, 
DNA og Fred til lands. Derudover var 
han vært på radioprogrammet Hallo, 
far på DR P3.
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Marluze da Cruz har stor erfaring som 
både danser og koreograf på en lang 
række teatre, danse- og musikfesti-
valer og tv-shows i Danmark, Europa, 
New York, Rusland og Rio. Hun har 
desuden danset for kunstnere som 
bl.a. Emeli Sandé, Jessica Mauboy, 
Ida Corr og Phlake. Derudover er hun 
autodidakt sangerinde og har optrådt 
på flere spillesteder i landet, bl.a. un-
der CPH Jazz Festival, samt indspillet 
kor på diverse musikudgivelser.

Marluze har danset i Der var et yndigt 
land på Teater Sort/hvid, Kong Arthur 
på Det Kgl. Teater, og i Baltoppens A 
Jungle Story. og hun var koreograf på 
Paradis – en krigskabaret på Teater 
Momentum og sHIFT – Projekt Dan-
sedrømme på Bellevue Teatret.

MIKKEL BECKER HILGART
Skuespiller
Mikkel Becker Hilgart blev uddannet 
skuespiller i 2016 på Den Danske Sce-
nekunstskole i Aarhus, hvor han dimit-
terede med afgangsforestillingen Lille 
requiem om kærlighed, der spillede 
på Svalegangen og Betty Nansen. 
Herefter var han frem til 2018 var en 
fast del af Aarhus Teaters ensemble. 

Her har han medvirket i forestillinger-
ne Karla´s Kabale, Lev i fred med de-
res nerver, Kaldet, Medea, Premiere, 
Lyden af de skuldre vi står på, musica-
len West Side Story, familieforestillin-
gen Narnia og senest Kongens Fald, 
der også spillede på Det Kongelige 
Teater.  Mikkel har desuden medvirket 
i en række film, bl.a. Guldkysten og 
Lykke-Per og i tv-serierne Sygeplejer-
skeskolen og Lykke-Per. 

I 2020 er han aktuel i filmen Undta-
gelsen.

NANNA BØTTCHER
Skuespiller
Nanna Bøttcher er uddannet fra 
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 
i 2005. 

Hun har bl.a. medvirket i Æblet 
på Mammutteatret, Sex & Vold på 
Husets Teater og Made in India på 
Odense Teater og Teater Grob. I sæ-
son 2009/10 var hun en del af Teater 
Momentums skuespillerensemble 
VOL 3.0 og har desuden medvirket i 
den omdiskuterede forestilling Pretty 
Woman A/S. Nanna Bøttcher er end-
videre medudvikler af det satiriske, 
kunstneriske protestparti Dukkepar-
tiet. 

På Aarhus Teater har Nanna Bøttcher 
tidligere medvirket i Fobiskolen, Kød-
karrusellen, TV2 teaterkoncerten Hele 
verden fra forstanden. 

Fra sæson 2015/16 blev hun fast i 
Aarhus Teaters ensemble og har 
siden været med i bl.a. Snedronnin-
gen, Familien der kunne tale om alt, 
En kvinde uden betydning, Fakiren fra 
Bilbao og Erasmus Montanus i 2017 
samt Den Gode Vilje, musikforestil-
lingen Momentet, Christian Lollikes 
Hospitalet, Biedermann og brandstif-
terne, Friheden, Dancer in the Dark.

I sidste sæson spillede hun Mag-
delone i genopsætningen af Eras-
mus Montanus og hovedrollen som 
Klytaimnestra i Orestien.

Senest har hun medvirket Aarhus 
Teaters opsætning af David Bowies 
musical Lazarus og familieforestillin-
gen Pagten.

I denne sæson har hun medvirket i 
Svend Åge Madsens Se Dagens Lys 
på Scala og spillede rollen som Iselin 
i familieforestillingen Pagten på Store 
Scene.

MARK LINN
Skuespiller og sanger
Har lang erfaring som medvirkende i 
teaterkoncerter, og har senest med-
virket i Gasolin´ på Aveny-T, Mozart på 
Betty Nansen Teatret, samt Hey Jude 
i Forum. 

Af andre kan nævnes Beach Boys på 
Aarhus Teater og Come Together på 
Østre Gasværk. 

Som sanger og sangskriver har Mark 
Linn udgivet to egne albums; The 
Minutes (2006) og Men To Beat (1998) 
og desuden samarbejdet med en 
lang række store danske navne, både 
som studie - og turnémusiker.

Mark Linn har de senere år også væ-
ret en del af The Antonelli Orchestra 
som sanger. Orkestret har blandt 
andet kunnet opleves i Vild med 
Dans-udsendendelserne på TV2.

MARLUZE DA CRUZ
Koreograf / danser og sanger 
Har stået for den oprindelige kore-
ografi til Lyden af de skuldre vi står 
på i 2017.

Marluze da Cruz er uddannet danser 
og koreograf ved Copenhagen Con-
temporary Dance School i 2009 og 
Statens Scenekunstskole i 2013. 

I 2014 koreograferede og performe-
de hun soloforestillingen, Amazone, 
Amazone, som en del af 9x9x9, der 
var opsat i samarbejde med Statens 
Museum for Kunst og Det Kongelige 
Teater.

Hun har været medkoreograf på den 
Reumert-vindende forestilling Lige Om 
Lidt Bliver Alting Meget Sjovere - Årets 
Danseforestilling / Performance i 2016. 
Hun var koreograf og danser på solo-
forestillingen Movement Is My Langua-
ge, ved TEDx på Odense Teater. 
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LÆG OGSÅ MÆRKE TIL ...
ORDET

Kaj Munks oprørende drama om tro og mirak-
ler. Stykket er med i Kulturministeriets ”Kanon for 
Scenekunst”, fordi det ”er skrevet med en vildskab, 
der får en til at sluge det scene for scene.” 

Premiere Studio 13. feb - 19. mar / pressemøde 5.2 

Gymnasielærerkursus om Ordet - mandag 17. februar
Foredrag af Munk-ekspert og tidl. udenrigsminister Per Stig Møller og 
skuespiller og dramatiker, debattør og tidl. vært på Radio 24Syv Hassan 
Preisler, der har skrevet stykket “Martyren Munk - et helligt raseri”.  
Herudover medvirker også Aarhus Teaters historiker Marianne Philipsen - 
‘Munk på Aarhus Teater’ og AT Lærings teaterpædagoger. Læs mere: 
https://www.aarhusteater.dk/at-laering/for-laerere/#laererkursus-ordet

OVER TORVET: Vores toner 
- et samarbejde mellem Aarhus Domkirke og Aarhus Teater 
22. februar kl. 13-15 på Aarhus Teater og i Domkirken

- Sange fra forestillingen fremført af Aarhus Teaters Ensemble og Kor 
- Biskop Henrik Wigh-Poulsen fortæller om præst og salmedigter Jacob Knudsen
- Professor og Hjerneforsker Peter Vuust om musikkens indvirkning på hjernen
- Fællessang med Aarhus Domkirkes Kantori 
- Skuespiller Anders Baggesen synger salme akkompagneret af Domorganist Kristian Krogsøe
- Musiker Marie Højlund fortælle om arbejdet med sangene i forestillingen
- Vært Mathias Wissing

OVER TORVET:  
Kaj Munk og Ordet
- et samarbejde mellem Aarhus Domkirke og Aarhus Teater 
14. marts kl. 13-15 på Aarhus Teater og i Domkirken
Programmet offentliggøres på aarhusteater.dk snarest

4 Ever - Opgang2 Turnéteaters Reumertvinder vender tilbage
Stiklingen repremiere 18. - 29. feb
4 EVER er en musikalsk teaterfortælling om 4 unge 
mænd, hvis skæbne blev beseglet en frostklar vinterdag. 
Den dag, hvor de som 4 små drenge udfordrede døden. 
En oplevelse, som mærker dem dybt og knytter dem til 
hinanden – for altid.  
Forestillingen fortæller en eviggyldig og universel 

historie om venskab - på godt og ondt. En tankevækkende fortælling om livsvalg og loyalitet, hvor alle vil kunne 
genkende og spejle sig i noget hos de 4 karakterer, Deep, Mini, Ice og Shine. 4 EVER vandt i 2014 en Reumert for 
Børne-/Ungdomsforestilling.

Lærerkurset arrangeres af AT Læring

https://www.aarhusteater.dk/at-laering/for-laerere/#laererkursus-ordet

