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Det, som Holberg viser os, er, at to mennesker aldrig kan lære hinanden fuldstændig
at kende. Vi lever i en tid hvor vi altid vil
have tingene til at fungere, hvor mennesker har som mål altid at være lykkelige, hvor
vi alle dyrker yoga og alt er i balance - og
Den Vægelsindede viser os, at det ikke kan
lade sig gøre. Det eksisterer ikke.
Instruktør Laurent Chétouane

Instruktør Laurent Chétouane
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Jeg tror, at mennesket dybest set er
fordømt til at være alene, men at vi, set
fra det perspektiv, kan være sammen med
andre. Der er forskel på at betragte sin
partner som den eneste ene og på at vide,
min partner ikke er den eneste ene, det er
en ud af mange, men derfor er det stadig
rarere at være med nogen end med ingen.
Sådan slutter Holberg i Den Vægelsindede!
De tager en pragmatisk beslutning om at
gifte sig. Her, synes jeg, er Holberg virkelig
skarp i sin læsning af forholdet mellem to
mennesker.

HOLBERG SOM WESTERN
Når Ludvig Holbergs DEN VÆGELSINDEDE rykker ind på Scala er pudderparykker erstattet af cowboystøvler. Anne Plauborg spiller den karismatiske Lucretia,
der udstilles for sit lunefulde sind, men som i virkeligheden mere end nogen anden fortæller os om tilværelsens vekslende væren. Klichéerne pilles langsomt fra
hinanden i stor ensembleforestilling på Scala fra 4. september.

VEKSLENDE VÆREN
Knap 300 år efter Holberg satte
punktum for sin frustrerende komedie er det stadig kærligheden
og forviklingen der står i centrum,
men konteksten er en ny. Når
DEN VÆGELSINDEDE sættes i
scene på Scala er det en historie om de kræfter, der er på spil
bag ved sproget. Karaktererne
knævrer gennem hele stykket,
men ingen formår for alvor at
sige noget sandt. Lucretia inkarnerer drivkraften i os alle: hun
følger sit temperament uden at
gøre sig nogen illusioner om en
kontinuerlig identitet. I modsætning til stykkets øvrige karakterer

repræsenterer Lucretia noget
ekstremt menneskeligt: at være et
produkt af de mennesker, vi har
omkring os. Den vægelsindede
er i virkeligheden stykkets mest
menneskelige figur, og Lucretia
er, som titelrollen i Erasmus Montanus, den eneste karakter, der
har en dybere psykologi. Til de
øvrige karakterers store frustration
og publikums morskab. Lucretias
karakter rummer et barokt, overspillet univers og en fuldendt moderne psykologi.
KLASSICISME OG WESTERN
I David Gehrts scenografi mødes
koreografi, musik og skuespil i et
spaghettiwesternunivers, der har
karakter af et filmset: illusionerne
om det iscenesatte, klicheerne og
kønsrollerne brydes ned. Mødet
mellem Holberg og westernuniverset er mødet mellem civilisation og det vilde vest og mellem
regler og frihed. Sanna Dembowskis kostumer understreger det
maskuline og det feminine i universet, og Toke Hansenius’ violin
fuldender kontrasten mellem højog lavkultur.
INTERNATIONALT OG LOKALT
Holdet bag DEN VÆGELSINDEDE er en god blanding af
internationale og lokale navne.
Den franske instruktør Laurent
Chétouane har sammen med den
tyske kostumedesigner og faste
samarbejdspartner Sanna Dem-

bowski tidligere taget Holberg
under kyndig behandling, da de
i 2016 skabte en radikal udgave
af DEN STUNDESLØSE på Nationaltheatret i Oslo. Chétouane
er kendt for at arbejde meget
procesorienteret og åben over
for at lade en forestilling bevæge
sig i udforudsete retninger, og
første færdige gennemspilning
kan i princippet være premiereaftenen. I den lokale afdeling står
husscenograf David Gehrt for salonstemningen i western-universet, mens Toke Hansenius står for
det musikalske spor med violin
og bratsch. På scenen findes et
bredt udsnit af teatres ensemble:
Anne Plauborg, Mette Døssing,
Kjartan Hansen, Christian Hetland, Nanna Bøttcher, Anders
Baggesen og Mathias Flint,
mens Mette Klakstein Wiberg
og Viktor Pascoe Medom i DEN
VÆGELSINDEDE for første gang
optræder som ensembleskuespillere. Endelig fuldender gæsteskuespiller Simon Kongsted
castet.

PRESSEMATERIALE DEN VÆGELSINDEDE // side 3

FORVEKSLINGSKOMEDIE
DEN VÆGELSINDEDE er en klassisk Holberg-forvekslingskomedie
og intet mindre end et stykke
dansk kulturarv. Komedien fra
1723 handler om den humørsvingende Lucretia, der bliver omdrejningspunkt i en kærlighedsintrige mellem to søskendepar:
de giftemodne veninder Helene
og Leonore er forelskede i hinandens brødre Eraste og Apicius.
Desværre er de unge mænd så
besatte af hver sin særhed – den
ene af ødselhed og den anden af
påholdenhed – at de ikke har blik
for pigerne. I stedet vender de
sig mod Lucretia, der dog spinder dem ind i en række forviklinger – indtil de fire unge i slutningen af stykket kan få hinanden.

KREDIT DEN VÆGELSINDEDE

DEN VÆGELSINDEDE

KREATIVT TEAM
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LAURENT CHÉTOUANE
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AARHUS TEATER SCALA
4. september - 3. oktober 2020

OMKRING HOLBERGS
DEN VÆGELSINDEDE
FØLGENDE TEKST STAMMER FRA PROGRAMMET TIL FORESTILLINGEN
AF HISTORIKER & ARKIVAR VED AARHUS TEATER, MARIANNE NINNA PHILIPSEN

Ludvig Holberg skrev DEN VÆGELSINDEDE i 1722/23. Stykket havde urpremiere på teatret
i Lille Grønnegade i København
i 1723. Det var det strålende
talent Madam Montaigu, der
spillede titelrollen. Holberg var
selv meget glad for stykket,
men det var publikum ikke. Så
han reviderede det i 1724 og
omskrev det fra fem til tre akter
i 1731. Holbergs vedholdende
ændringer i stykket skyldtes
bl.a. hans bestræbelser på at
motivere Lucretias skiftende
sindsstemninger.
I 1748 åbnede Det Kongelige
Teater på Kongens Nytorv og
her havde DEN VÆGELSINDEDE premiere i 1759. Det var
ikke lykkedes Holberg at skabe
en for publikum tydelig mening
med Lucretias vægelsind. I
perioden 1748-1850 blev den
kun spillet 11 gange. Man ville

ganske enkelt ikke røre den. De
få skuespillerinder, der havde
forsøgt sig, havde alle brændt
nallerne på den.
Først da Det Kongelige Teaters
stjerneskuespillerinde Johanne
Luise Heiberg i 1850, trods advarsler, kastede sig over DEN
VÆGELSINDEDE skete der
noget. Hun baserede sin indstudering på en psykologisk og
situationsbestemt motivering af
Lucretias stemningsskift. Og så
var koden knækket! Fra at have
været et opgivet værk blev
DEN VÆGELSINDEDE herefter
en stor publikumssucces.
Siden har stykket været hyppigt
opført. På Aarhus Teater spillede den i 1919, 1945 og 1950.
Det var alle traditionelle opsætninger med 1700-tals Holbergske dekorationer og kostumer.
Også i nyere tid har både instruktører og skuespillere været
særligt tiltrukket af Lucretias
vanskelige og splittede karakter. I 2000 spillede Paprika
Steen Lucretia på Det Kongelige Teater og 2015 nytolkede
Ditte Hansen og Louise Mieritz
stykket på Odense Teater.
Som i enhver god klassiker er
kernen i tema og karakterer
tidløse. Holbergs mennesketyper og relationer var kendte i
hans samtid – og genkendes i
dag. Gennem kunsten går der

en fin rød tråd af almenmenneskelighed og universalitet op
igennem alle århundreder. Og
den røde tråd binder den vægelsindede Lucretia og hendes
vekslende væren i sin omverden i 1720´erne sammen med
dig – eller én, du kender – i det
21. århundrede.

Foredrag 12. september
Lørdag d. 12. september afholder
historiker og arkivar ved Aarhus Teater Marianne Philipsen et foredrag
i Kampmann-salen på Aarhus Teater
under overskriften Et dramatisk liv
- Johanne Luise Heiberg, hvor interesserede kan høre meget mere om
Heibergs liv og karriere på scenen,
blandt andet i arbejdet med at låse
den besværlige Lucretia-karakter op.
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Ludvig Holbergs komedie DEN
VÆGELSINDEDE har, i lighed
med de fleste af hans andre
komedier, en hovedperson,
hvis karakter og personlighed
tegner fortællingen og er det
centrum, intrigen drejer sig om.
Blandt de mest berygtede er
akademikersnuden Erasmus
Montanus, frankofilen Jean de
France, besserwisseren Herman
von Bremen i Den Politiske
Kandestøber og den fordrukne
Jeppe på Bjerget.

CV KREATIVT TEAM

SANNA DEMBOWSKI
Kostumedesigner
Den tyske scenograf Sanna Dembowski er uddannet ved Staatliche
Kunstakademie i Stuttgart og har
foruden en lang række operaer designet kostumer på bl.a. Thalia Theater i
Hamburg, Schauspielhaus Hamburg,
Maxim-Gorki-teatret i Berlin, Nationaltheater Mannheim, Schauspielhaus
Frankfurt og Nationaltheater Weimar.
Hun har arbejdet sammen med
instruktøren Laurent Chétouane på
en række forestillinger, senest Opus
131:End/Dance der havde premiere i Berlin sidste år og derefter bl.a.
spillede på Aarhus Teater. Sammen
med Chetouane har hun også lavet
Holbergs Den Stundesløse, Et Dukkehjem og Shakespeares Sonetter på
Nationalteatret i Oslo, Antigone på
Schauspiel Stuttgart, Cosi van Tutte på
Theater Bremen og Das Erdbeben in
Chili på Schauspiel Köln.

DAVID GEHRT
Scenograf
David Gehrt blev uddannet scenograf fra Den Danske Scenekunstskole
i 2016 og har siden 2018 været fast
hus-scenograf på Aarhus Teater. Han
dimitterede med scenografi og kostumer til Shakespeares Andronicus
Den Danske Scenekunstskole, hvor
han oghså have lavet scenografien til
Big White Shark. I samarbejde med
scenograf Ida Grarup lavede han
forestillingerne Ødipus, Højskolesangbogen og Helligtrekongersaften
på Teater Momentum i Odense.
Det var også i samarbejde med Ida
Grarup han skabte rammerne for
Christian Lollikes iscenesættelse
af Holbergs Erasmus Montanus på
Aarhus Teater - en scenografi, der
indbragte Gehrt og Grarup Årets
Reumert 2017 for Bedste Scenedesign og de var også blandt modtagerne af Statens Kunstfonds præmie
til scenekunstnere i december 2017.
Erasmus Montanus blev genopsat
på Aarhus Teater og Østre Gasværk
i sidste sæson. Som husscenograf
på Aarhus Teater, har han stået bag
forestillingerne #Amlet, Momentet,
My heartache brings all the boys to
the yard, Lav Sol, 4:48 Psychosis,
Untz Untz Untz, Audition og Manifest
for skrøbelige autoriteter på Studio,
den sitespecifikke forestilling Friheden, Biedermann og brandstifterne
og Parasitterne på Scala og familieforestillingen Pagten på Store Scene.
Senest har han skabt scenografien til
Kaj Munks Ordet på Scala.
KIM ENGELBREDT
Lyddesigner
Kim Engelbredt har igennem mere
end 35 år arbejdet som tonemester
og lyddesigner på Aarhus Teater, og
stået for lyduniverset i mere end 100
forskellige forestillinger. Blandt de
seneste kan nævnes MORPH, Premiere, Den Gode Vilje, Hospitalet, Biedermann og Brandstifterne og sidste
sæson skabte han lyduniverset på
Friheden og Parasitterne, Audition
samt på Dancer in the Dark og Orestien. På de to sidstnævnte arbejdede han tæt sammen med hhv. Marie

Højlund og Jenny Rossander (aka
Lydmor). Senest har skabt lyddesignet
på forestillingerne Se Dagens Lys og
Ordet på Scala og Denungewertherslidelser på Studio.
KASPER DAUGBERG
Lysdesigner
Kasper Daugberg er uddannet fra
Statens Scenekunstskole i 2014. Siden
da har han lavet lysdesign til en række
forestillinger på teatre i København,
heriblandt Teater Republique, Zangenbergs Teater og Teater Grob. Han har
siden 2015 været huslysdesigner på
Aalborg Teater og stået bag lysdesign
på forestillingerne Et Dukkehjem, The
Sound of Music og Det Gode vs. Det
Onde. På Aarhus Teater har Kasper
Daugberg skabt lysdesign til bl.a.
forestillingerne Nekrologer, ON/OFF,
Hedda Gabler, Salamimetoden og
American Spirit.
TOKE HANSENIUS
Violinist og bratschist
Toke Hansenius er uddannet i klassisk
violin fra Det Jyske Musikkonservatorium og Det Litauiske Musikkonservatorium. Foruden adskillige supplerende
mesterkurser i violin fra ind- og udland
har han spillet med diverse ensembler,
heriblandt Det danske Ungdomsensemble, BaroqueAros og senest i
Aarhus Symfoniorkester. Toke Hansenius er en aktiv kammermusiker og
har medvirket på festivaler som Rued
Langgaard Festival og New Music for
Strings Festival i New York. Han har
desuden turneret og lavet studieindspilninger med bandet Natlyst.
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LAURENT CHÉTOUANE
Instruktør
Franskmanden Laurent Chétouane har
med en lang række roste og banebrydende forestillinger markeret sig som
en af Europas førende koreografer og
sceneinstruktører. Han er uddannet indenfor teater ved Sorbonne i Paris og
ved Frankfurt University of Music and
Performing Arts i Tyskland. Han startede sin karriere 2006 sin karriere som
koreograf og har siden kombineret sin
erfaring fra dansen med et omfattende
virke som sceneinstruktør på en lang
række europæiske scener.
Sidste vinter kunne man opleve ham
i forestillingen Opus131: End/Dance, der gæstede Aarhus Teater. Her
optrådte han selv og stod foruden for
både koncept, koreografi og instruktion. Blandt andre forestillinger han har
iscenesat kan nævnes Misantropen, Et
Dukkehjem, Shakespeares Sonetter,
Holbergs Den Stundesløse og senest
Jon Fosses Natta syng sine songar
på Nationalteatret i Oslo. Blandt
hans mange forestillinger i Tyskland
kan nævnes Antigone på Schauspiel
Stuttgart, Cosi van Tutte på Theater
Bremen samt en lang række forestillinger i bl.a. Berlin, Rom og Wien.

CV SKUESPILLERNE

som Inger i Kaj Munks Ordet.
ANDERS BAGGESEN
Anders Baggesen er uddannet fra
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, og hans karriere har bragt ham
omkring 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 Reumertnomineret, senest for sin Alfred Doolittle i My Fair Lady. Har desuden på
Aarhus Teater medvirket i de Reumertvindende 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 kunnet opleve ham i Svend Åge
Madsens Se Dagens Lys, i familieforestillingen Pagten og i musikforestillingen Lyden af de skuldre vi står på.

CHRISTIAN HETLAND
Christian Hetland er uddannet skuespiller i 2004 fra Statens Teaterskole
og var i 00’erne ansat på Aarhus
Teater, hvor han bl.a. medvirkede
i Fobiskolen, Melampe, Dans og
Verdens ende samt TV2 teaterkoncerten Hele verden fra forstanden
og Cabaret. I 2007 spillede Hetland
med i den danske thriller Cecilie.
Herefter arbejdede han som freelancer i København, hvor han bl.a.
medvirkede i Wienerballader på Det
Kongelige Teater, genopsætning af
Fobiskolen på Ny Aveny og Aarhus
Teater og Alting Mødes på Det
Flydende Teater. Christian Hetland
har også spillet med i børne- og
ungdomsforestillingerne bl.a. In Real
Life, Too på Teater ZeBU, Alias Teaterproduktions Fucking Fattig samt
Deadline på Teatret St.Tv. I sæson
15/16 vendte han tilbage som ensembleskuespiller på Aarhus Teater,
hvor han bl.a. har kunnet opleves
i Snedronningen, Til mine brødre,
Kaldet, Den gode vilje, Narnia, My
Heartache Brings All the Boys to
the Yard, Biedermann og Brandstifterne. De seneste sæsoner har han
medvirket i Friheden, Dancer in the
Dark og Parasitterne og han spillede
Apollon i det græske drama Orestien. I sidste sæson var han med i
Svend Åge Madsens Se Dagens Lys,
familieforestillingen Pagten og Kaj
Munks Ordet.
KJARTAN HANSEN
Som medlem af Aarhus Teaters ensemble har Kjartan Hansen i de seneste sæsoner medvirket i bl.a. ny
dansk dramatik som Til Mine Brødre
og En Skilsmisse, Kristján Ingimarsson’s MORPH og teaterkoncerten
Momentet. Sidste år medvirkede
han bl.a. i Christian Lollikes forestillinger Hospitalet og Revolution
der begge spillede på både Aarhus
Teater og teater S/H i København.
I den seneste sæson kunne han
opleves i hovedrollen som Hamlet
i en stor moderne opsætning af
Shakespeares klassiker i Tórshavn
på Færøerne og på Aarhus Teater

medvirkede han i Bowies musical
Lazarus og spillede Johannes Borgen
i Kaj Munks Ordet.
MATHIAS FLINT
Mathias Flint afsluttede sin uddannelse som skuespiller ved Den Danske
Scenekunstskole i sommeren 2016
og blev herefter ansat ved ensemblet på Aarhus Teater. Bag sig har
han foruden sin uddannelse flere års
erfaring fra teaterbranchen, hvor han
ikke mindst har gjort sig bemærket i
musicals som West Side Story, Jesus
Christ Superstar, Les Miserables og
The Producers. Han har desuden
medvirket i Jorn på hhv. Jysk Musik- og Teaterhus og Aveny-T samt
Misantropen på Aalborg Teater. På
Aarhus Teater har han tidligere spillet
med i Les Miserables og Lev i fred
med deres nerver og i sidste sæson
har Mathias Flint været en af de stærke profiler i teaterkoncerten American
Spirit, der spillede på Aarhus Teater
og Aveny-T i efteråret 2016 og i Hassan Preislers En Skilsmisse. I foråret
var han en frygtindgydende parodi
på en gal magthaver i rollen som
Herodes i rockoperaen Jesus Christ
Superstar på Store Scene og i efteråret 2017 kunne han opleves i DR´s
nye store dramaserie Herrens Veje.
Mathias Flint havde den mandlige hovedrolle i Bergmanns Den Gode Vilje,
spillede Hr. Bæver i Narnia og havde
ikke mindst hovedrollen som Tony i
musicalen West Side Story på både
Aarhus Teater og Aalborg Teater Senest har han medvirket i Parasitterne
på Scala og spillet Brad i musical-klassikeren The Rocky Horror Show. Han
har desuden stået for de nye oversættelser af Jesus Christ Superstar, West
Side Story og The Rocky Horror Show.
I sidste sæson kunne man opleve ham
i Aarhus Teaters opsætning af Bowies
musical Lazarus og Kaj Munks Ordet.
Derudover spillede han titelrollen i
DR´s Frederik IX.
METTE DØSSING
Mette Døssing er uddannet fra
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i
2007. Herefter fik hun straks kontrakt
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ANNE PLAUBORG
Anne Plauborg Mathew er uddannet
ved Den Danske Scenekunstskole i
København. Før hun kom til Aarhus
Teater medvirkede hun bl.a. i Shakespeare tur/retur på Grønnegårdsteatret og Kendte folk og kendte folks
børn på Det Kongelige Teater.
Anne har siden 2016 været en fast del
af Aarhus Teaters ensemble, hvor hun
debuterede i rollen som Miss Worsley i Oscar Wilde´s En kvinde uden
betydning. Hun har siden medvirket i
Kaldet, Medea og Premiere og havde
den kvindelige hovedrolle i Bergmanns Den gode vilje, hvorefter hun
modtog Inger Dams Legat. I sidste
sæson var hun med i Kongens Fald
(der også spillede på Det kgl. Teater)
og i Audition på Studio. I den seneste
sæson har man kunnet opleve Anne
Plauborg Mathew i rollerne som Maya
i Svend Åge Madsens Se dagens lys,
Lyda i familieforestillingen Pagten og

CV SKUESPILLERNE

Kristin i Strindbergs Frk. Julie.
METTE KLAKSTEIN WIBERG
Mette Klakstein Wiberg blev uddannet skuespiller fra Den Danske
Scenekunstskole i København i

2018. Hun var allerede i 2014 med i
Snedronningen Teater Republique
og har siden spillet på Folketeatret
i Drengen der ville være vægtløs,
på Aalborg Teater i forestillingerne
Fyrtøjet, Hans og Grete og teaterkoncerten Drømte mig en drøm, der
har premiere i foråret. På Aarhus
Teater har hun medvirket i Christian
Lollikes Hospitalet, det klassiske
græske drama Orestien og Nanna
Cecilie Bangs Manifest for skrøbelige autoriteter.
NANNA BØTTCHER
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 sæson 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 endvidere medudvikler
af det satiriske, kunstneriske protestparti Dukkepartiet. På Aarhus Teater
har Nanna Bøttcher tidligere medvirket i Fobiskolen, Kødkarrusellen,
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.
Snedronningen, Familien der kunne
tale om alt, En kvinde uden betydning, Fakiren fra Bilbao og Erasmus
Montanus i 2017 samt Den Gode
Vilje, musikforestillingen Momentet,
Christian Lollikes Hospitalet, Biedermann og brandstifterne, Friheden,
Dancer in the Dark. Senest har hun
spillet Magdelone i genopsætnin-

gen af Erasmus Montanus og Klytaimnestra i Orestien. Hun medvirkede
også i opsætningen af David Bowies
musical Lazarus, familieforestillingen
Pagten og musikforestillingen Lyden
af de skuldre vi står på.
SIMON KONGSTED
Simon Kongsted blev uddannet
skuespiller ved Den Danske Scenekunstskole i Odense i 2019 og har
bl.a. medvirket i filmene Ingen Skal
Sove og Søren Kragh-Jacobsens Lille
Sommerfugl. Foruden forestillinger
på Den Danske Scenekunstskole har
han spillet med i Porno på Teater
Momentum, Anslag Mod Hendes Liv
på Odense Teater og i Skuespilhuset
og Tak For Lort med hans nystiftede
gruppe Zaragoza på Teater Momentum.
VIKTOR PASCOE MEDOM
Viktor Pascoe Medom er nyuddannet skuespiller ved Den Danske
Scenekunstskole i Odense og Den
Vægelsindede er hans debut, også
i ensemblet på Aarhus Teater. Hans
medvirkede i afgangsforestillingen
Markedet (er ikke noget sted) af
Madame Nielsen og sidste år spillede
han Unicorn i Katastrofe på Teater
Momentum. Derudover har han medvirket i kortfilmene Under Elden (Beneath the fire) og Ingen siger farvel,
men alle forsvinder og spillede sidste
år rollen som Aksel i DR´s dramaserie
Fred til Lands.
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med Aarhus Teater og har været en
fast del af ensemblet siden. Efter sin
debut i Hvordan vi slipper af med de
andre har hun medvirket i små som
store forestillinger på teatret, blandt
andet i Kafkas Slottet, Det gyldne
kompas 1 og 2, Petra von Kants bitre
tårer, Mesteren og Margarita, De
andres drømme, Fremtidens historie, Fanny og Alexander, Tartuffe, Kasimir og Karoline, Brødrene Løvehjerte, Jeppe på bjerget Nekrologer. Hun
gjorde også stor lykke i rollen som
Regine i Ibsens Gengangere og har
senest gjort sig stærkt bemærket i
sine roller i Besøget, Hedda Gabler og Glasbobler. De seneste par
sæsoner har hun bl.a. spillet den
pæne pige Marina i Familien der kunne tale om alt den egocentriske Fanny
Dashwood i Fornuft og følelse og hun
indledte sidste sæson med rollen som
den stramme Lady Prontefact i Oscar
Wildes En kvinde uden betydning
hvorefter hun var den forpinte og
hævnende Medea i Euripides tragedie. I sidste sæson har man kunnet
opleve hende i musikforestillingen
Lyden af de skuldre vi står på, som Isheksen i Narnia, sygeplejersken Una i
Hospitalet og som Anna i Biedermann
og brandstifterne. Senest har hun
bl.a. spillet den Reumertvindende
solo-forestillingen af Sarah Kane 4:48
Psychosis på Studio scenen. Mette
Døssing modtog i 2016 en Reumert
for Bedste Kvindelige Birolle som

LUDVIG HOLBERG (1684-1754)
Ludvig Holberg blev født ind i
en embedsmandsfamilie i Bergen i 1684. Norge var dengang
en del af den danske enevældige stat. Han blev tidligt forældreløs, og voksede op hos
forskellige familiemedlemmer.

Det var først og fremmest historien, der interesserede Ludvig
Holberg og I 1711 debuterede
han som forfatter med værket
Introduction til de fornemste
Europæiske Rigers Historier og i
1716 udkom hans Moralske Kierne om natur- og folkeretten.
Året efter fik han sit første professorat, hvilket ironisk nok var i
metafysik – et fag, som han ikke
havde meget tilovers for. Da
han i 1720 blev professor i latinsk digtning faldt det sammen

Det var op igennem 1720´erne
at hans omfattende komedieproduktion satte i gang. Han var da
tæt knyttet til teatret i Lille Grønnegade i København, hvortil han
var blevet opfordret til at skrive
dramatik. Og det gjorde han; i
perioden 1722-26 skrev han 26
komedier, heriblandt Erasmus
Montanus.
Ludvig Holberg blev i 1730 professor i historie, i 1735-36 var
han rektor for universitetet og fra
1737 og til sin fratrædelse i 1751
forvaltede han dygtigt universitetets økonomi.
Han stod selv for publikation
og salg af sine bøger og sad
efter 1740 som godsejer på
Brorupgård og Tersløsegård på
Sjælland. I 1747 fik Holberg rang
af baron, og testamenterede til
gengæld sin jord og formue til
genoprettelsen af Sorø Akademi.

Ludvig Holberg store forfatterskab omfatter faglitterære
værker om historie, geografi,
jura, politik, natur- og folkeret. Han skrev romaner,
hundredvis af epistler, digte
på dansk og latin, romaner
og såvel Moralske Fabler
som Moralske Tanker. Og
han skrev i alt 33 komedier.
Hans samlede skrifter fylder
tilsammen omkring 20.000
trykte sider. Holberg var allerede i sin levetid kendt og
anerkendt som dramatiker,
forfatter og fortaler for sin
tids oplysningstanker. Han
døde i København i januar
1754.

Billeder fra Aarhus Teaters opsætning af
DEN VÆGELSINDEDE i 1919. Yderligere
oplysninger hos arkivar Marianne Philipsen

Anna Bloch (Lucretia) og
Holger Strøm (Apicius)

Ejnar Larsen og
Hans W. Petersen (Henrik)

Anna Bloch (Lucretia) og Aage Gaarde (Eraste)
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Som 19-årig kom han til København for at læse på universitetet. De næste år tilbragte
han en omflakkende tilværelse
både med studier i København,
huslærer-ansættelser i Norge og
rejser i Europa.

med hans ”poetiske raptus” og
udgivelsen af Peder Paars, hans
første skønlitterære værk.

LÆG OGSÅ MÆRKE TIL ...
Over Torvet: CV Jørgensen i ord og toner - 27. august
Et samarbejde mellem Aarhus Domkirke og Aarhus Teater med udgangspunkt i C.V. Jørgensen Teaterkoncert
Eksklusivt fyraftensarrangement med begrænset antal pladser. Musikjournalist Henrik Queitsch vil til denne intime fyraftens-event
fortælle om C.V. Jørgensens betydning for den danske musikscene, og præst og forfatter Anders Kjærsig vil se på de perspektiver
i C.V. Jørgensens sangtekster, der flugter med kristendommens tankegods.
Bagefter går vi over i Domkirken, hvor domorganist Kristian Krogsøe akkompagnerer Tue West der synger C.V. Jørgensen.

En fortælling om blindhed - fra 29. august
Christian Lollike iscenesætter nobelpristager Saramagos uhyggeligt aktuelle roman

Iscenesættelsen sætter din synssans ud af spil. Du bliver installeret i en seng på hospitalet
side om side med andre blinde borgere med høretelefoner på, og nu er du overladt til
dine andre sanser. Hvem er det, der taler? Er der nogen ved siden af dig? Og hvordan ved
du, hvem du kan stole på? Når du mister synet kompenserer dine ører.
Forestillingen skabes i et samarbejde mellem Aarhus Teater, S/H og Teater Momentum.

Foredrag om Johanne Luise Heiberg - 12. september
Et dramatisk liv - Johanne Luise Heiberg. Foredrag ved Heiberg-ekspert, historiker og arkivar ved Aarhus Teater Marianne Philipsen
Johanne Luise Heiberg var den første skuespillerinde, der fik fat i Lucretias glatte kerne og spillede Holbergs DEN VÆGELSINDEDE til bragende succes. I mere end en menneskealder betegnede og definerede Johanne Luise Heiberg stilen og retningen i den
danske scenekunst. Hun inspirerede 1800-tallets digtere og kunstnere og dyrkedes og tiljubledes af publikum. Hun voksede op på
bunden af København, hvorfra hun ved sin kunst og karakter steg til de øverste lag af samfundet.
Hendes livsbane udgør et kalejdoskop af 1800-tallets sociale, kunstneriske og mentale historie og gennem hendes breve og erindringer kommer vi under huden på en markant – og kantet – kvinde og hendes samtid.

Sansekoncert med KH Marie - 25. september
Sansemættende intimkoncert med Aarhus Teaters nye huskomponist, Marie Koldkjær Højlund
Publikum kommer med helt ind på den store drejescene på Aarhus Teater, når Marie Koldkjær
Højlund med liveorkester og Aarhus Teaters Kor sætter dine sanser i svingninger i intimkoncerten
KH Marie – intet er nok. Sansekoncerten tager publikum med ind i forelskelsens fysiske rum
sammen med scenograf Christian Albrechtsen og lysdesigner Mathias Hersland. De tre arbejdede også sammen om Reumert-vinderen Lyden af de skuldre vi står på.
Digteren Morten Søndergaard har skrevet sangtekster ud fra de erotiske fortællinger i Højsangen
fra Det Gamle Testamente. Smell Lab ved Anna D’Errico i Berlin leverer signaturdufte ud fra de
dufte og stemninger, der optræder i sangene, og det gør koncerten til en helt igennem sansemættende oplevelse.
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En by rammes af en blindhedsepidemi, og én efter én mister byens borgere synet. Det
sker pludseligt, og ingen ved hvorfor. For at stoppe smitten interneres de blinde på et
nedlagt sindssygehospital. I total isolation fra omverdenen og i deres instinkters vold.

