
SANDMANDEN
PRESSEMATERIALE

Sandmanden er en samproduktion mellem Aarhus Teater, Sort/Hvid og Holstebro Dansekompagni



”Sandmanden stiller spørgsmål til hvad er det for en virke-
lighed, vi omgiver os med. Kan vi stole på os selv og på, at 
de valg, vi tager, er vores valg – og ikke valg som konse-
kvens af usynlige kræfter, der skubber os frem? De usynlige 
kræfter tager i vores opsætning af Sandmanden form af den 
teknologiske ånd, som i vores tid går igennem verden som et 
spøgelse.” 
Instruktør Jonas Corell Petersen 

“I sin måde at integrere tekst, skuespil, dans, musik og sce-
nografi på er Sandmanden en helt unik produktion. Forestill-
ingen lever netop i kraft af de forskellige udtryks samtidige 
tilstedevær og interaktion. Danserne fra Holstebro Danse-
kompagni har med deres kunstneriske kunnen været med til 
at skabe et bevægelsessprog, der kan forløse denne historie 
på en måde, som på én gang er både konkret og abstrakt. De 
usynlige kræfter, mørket, overvågningssamfundet og behovet 
for selvkontrol kan aflæses direkte i koreografi og krop”.  
Koreograf Marie Brolin-Tani    

“Det har været super inspirerende at lave musik og lyd til Jo-
nas og Maries iscenesættelse af Sandmanden. Resultatet er 
en slags drømmetilstand, hvor meningsfulde samtaler afløses 
af vrangforestillinger, mørke skyggespil og sindssyge udbrud. 
Publikum tages ikke i hånden, og selvom der er nogle gen-
nemgående tematikker i stykket, skal man finde sin egen vej 
ind i oplevelsen. For nogle vil det være distanceret, for andre 
dybt intenst. Og vi elsker at skabe musik og lyd til netop tve-
tydige oplevelser. Oplevelser, som ikke er entydigt gode eller 
dårlige, men anderledes og uden facit. Og det er det, vi har 
forsøgt at ramme musikalsk - lige dele harmoni, sammenhæng 
og forløsning, fragmentering, ubehag og frustration.  
Simon Dokkedal og Martin Højland, Den Sorte Skole



VEN ELLER FJENDE?
SANDMANDEN tester vores  
teknologibegejstring

Forestillingen bruger øjet som billede på den teknologiske ud-
viklings acceleration i overvågning – både den indre og ydre. 
Den indre, fordi vi med de sociale medier konstant bliver min-
det om de andres blik på os, som vi internaliserer, og den ydre 
i form af ikke bare overvågningskameraer, men også algo-rit-
mer og teknologier, der følger og forudser vores mindste skridt 
på nettet. Forestillingen spørger, med Nathaniel og Lothar fra 
hver sin grøft, om teknologien er vores ven eller vores fjende.

FULDT BLUS PÅ ALLE KUNSTNERISKE KEDLER
Bag dramatiseringen af E.T.A. Hoffmanns novelle fra 1817 står 
samfundsrevseren Christian Lollike. Forestillingen er en urpre-
miere skabt i samarbejde med det teater Sort/Hvid og Holstebro 
Dansekompagni. Prisbelønnede Jonas Corell Petersen, der 
blandt har stået bag en række særegne og meget roste forestil-
linger på Nationaltheatret i Oslo, er instruktør. 

Koreograf og kunstnerisk leder af Holstebro Dansekompagni 
Marie Brolin-Tani skaber koreografien til SANDMANDEN, 
hvor dansen er med til at afspejle de usynlige kræfter, mør-
ket, overvågningssamfundet og behovet for selvkontrol, som 
forestillingen kredser om. Husscenograf David Gehrt kreerer 
rum og kostumer, mens den anmelderroste komponistduo Den 
Sorte Skole skaber forestillingens soundtrack, som forlænger 
og forstærker den urovækkende fornemmelse i stykket. Den 
Sorte Skole har gennem mere end 15 år udfordret rammerne 
for, hvordan man oplever og lytter til musik. I 2017 modtog de 
Kronprinsparrets Kulturpris, og med SANDMANDEN skaber 
makkerparret bag Den sorte Skole - Martin Højland og Simon 
Dokkedal - for første gang musik til teater. 
 
På scenen kan publikum opleve Aarhus Teaters unge, nye 
talenter Lasse Steen, Andrea Øst Birkkjær og tidligere en-
sembleskuespiller Frederik Mansø i tæt samarbejde med seks 
fantastiske dansere fra Holstebro Danskompagni (Bjørk-Mynte 
Paulse, Jasmine Gordon, Mikkel Alexander Toettrup, Jon 
Ipina, Elena Nielsen og Matthew Rawcliffe).

LUK DINE ØJNE
E.T.A. Hoffmanns SANDMANDEN handler om at miste sit tag i 
virkeligheden. Tingene bringes i skred, da den unge Nathaniel 
mener at have set sin afdøde fars gamle samarbejdspartner, 
som Nathaniel som barn kaldte for Sandmanden. Oplevelsen 
bringer Nathaniel ud af balance, og han har besvær med at 
skelne mellem virkelighed og fiktion, ligesom han ikke kan slip-
pe følelsen af at blive overvåget: han ser øjne overalt. Hverken 
hans forlovede, Clara, eller hendes teknologibegejstrede og 
rationelt tænkende bror, Lothar, kan genoprette balancen for 
Nathaniel. For hvem siger, at det er deres virkelighed, der er 
den rigtige? 

I Hoffmanns originale myte beskrives Sandmanden som ”en 
slem mand, der kommer til børnene, når de ikke vil i seng og 
kaster håndfulde af sand i øjnene på dem, så øjnene springer 
blodige ud af hovedet. Så smider han børnene i sin sæk og 
bærer dem op på halvmånen for at fodre sine børn; de sidder 
der i reden og har skæve næb, som ugler, hvormed de hakker 
de frække små menneskebørns øjne ud.” Moralen er ikke svær 
at få øje på: luk dine øjne, hvis du vil dit eget bedste.

HVAD ER VIRKELIGHED?
SANDMANDEN er en forestilling om vrangforestillinger. Men 
det er også en forestilling, der spørger, om ikke vrangforestillin-
gerne nogle gange faktisk giver det bedste bud på virkelighe-
den. I hverdagen bemærker vi ikke, hvor mange beslutninger, 
der på forhånd er truffet på os, eller hvor dybe og uforan-der-
lige, de spor, vi tror vi selv har lagt, i virkeligheden er blevet 
udstukket for os. 
For at fremhæve denne underliggørelse af vores liv eksperi-
menterer instruktør Jonas Correll med vores forventninger til, 
hvordan virkeligheden tager sig ud. Det gør han for eksempel 
ved at skabe uoverensstemmelse mellem det, vi ser og det, vi 
hører. Som når en karakter forlader scenen, men hans stemme 
taler videre.  

Med sin dramatisering af E.T.A. Hoffmanns urovækkende fortælling 
SANDMANDEN sætter samfundsrevseren Christian Lollike fokus på  
teknologiens invasion af vores privatliv. Komponistduoen Den Sorte 
Skole, der er bredt anerkendt som nogle af landets dygtigste elek-
troniske musikere, skaber det foruroligende lydunivers, mens Jonas 
Corell Petersen sætter forestillingens tre skuespillere og seks dansere 
i scene. Forestillingen bliver skabt i samarbejde med Teater Sort/Hvid 
og Holstebro Dansekompagni og har premiere d. 24. februar på Scala.



KREDIT SANDMANDEN 

HOLDET BAG
 

Dramatisering Christian Lollike

Iscenesættelse Jonas Corell Petersen

Musik og lyddesign Den Sorte Skole

Scenografi og kostumedesign David Gehrt

Koreografi Marie Brolin-Tani 

Koreografisk assistance David Cornelius Price

Lysdesign Anders Kjems

 
SKUESPILLERE
 

Lasse Steen 

Andrea Øst Birkkjær 

Frederik Mansø

 
DANSERE 
  
Bjørk-Mynte Paulse 

Mikkel Alexander Toettrup     

Elena Nielsen 

Jasmine Gordon 

Jon Ipina 

Matthew Rawcliffe 

“Aarhus Teater har et fornemt, flerårigt  
samarbejde med Sort/Hvid og Holstebro 
Dansekompagni. Samarbejdet giver os 
alle en unik mulighed for at udvikle den 
tværæstetiske scenekunst og samtidig  
nå ud til et endnu bredere publikum i  
Midt- og Vestjylland og hovedstaden.” 
Teaterdirektør Trine Holm Thomsen, Aarhus Teater

Aarhus Teater Scala URPREMIERE 24. februar - 19. marts 
Sort/Hvid 1. april - 3. maj 
Holstebro Teater 11.-12. maj

Sandmanden er en samproduktion mellem Aarhus Teater, Sort/Hvid og Holstebro Dansekompagni

LASSE STEEN  
Nathaniel

ANDREA ØST  
BIRKKJÆR 
Clara

FREDERIK MANSØ 
Lothar

SKUESPILLERE

DANSERE

Bjørk-Mynte Paulse Mikkel Alexander 
Toettrup 

Elena Nielsen

Jasmine Gordon Jon Ipina Matthew Rawcliffe



Citater dramatiker Christian Lollike  
- om SANDMANDEN

”Da jeg begyndte dramatiseringen, gik det op for mig, hvad de her øjne i 
teksten betyder, og hvordan Hoffmann med sin paranoide hovedperson på 
mange måder foregriber det totalt skræmmende i et overvågningssamfund. 
Den her følelse af altid at være overvåget er jo genkendelig for os: der er 
øjne inden i os og uden for os, som vi på én gang er klar over er til stede og 
alligevel ikke ved, hvad vi skal stille op med. Det er både godt og dårligt, for 
det gør livet nemmere, men det fratager os også en helt masse handlerum, 
som kan være svært at forstå. Vi bliver i tvivl om, hvor meget vi selv beslutter 
og hvor meget, vi er styret.” 

”Jeg har været ved den her øje-metafor ufatteligt mange gange, på grund af 
følelsen af, at man er overvåget og at man overvåger sig selv, og at man er så 
usikker på sig selv og sin egen identitet, at man hele tiden kigger rundt for at 
finde ud af: “hvem er jeg, og hvordan kan jeg stabilisere en eller anden form 
for identitet,” og hvordan det dybest set er blevet enormt angstpræget. Og 
de seneste mange år er vi jo bare gået ind i en hårdere og hårdere form for 
overvågning, som foregår hele tiden. Og jeg aner ikke, hvad det fører med 
sig - af diagnoser og så videre. Men det må have en sindssyg effekt på os. At 
alt kan blive lagt ud, optaget, delt. Og vi kan hele tiden føle, at vi bliver set på 
og betragtet og vurderet og gjort til objekter for potentielt salg og så videre. 
Jeg synes det er så syret. Og da jeg skrev på stykket, fik jeg faktisk en følelse 
af, at vi ikke kan overgå virkeligheden.”  



CV MEDVIRKENDE

JASMINE GORDON  
DANSER
Jasmine er uddannet fra Northern School of Contemporary 
Dance i Leeds i 2018, hvor hun efterfølgende forsatte med sin 
master MA med en praktikplads ved Phoenix Dance Theatre. 
Sidenhen har hun arbejdet med Ingrid Fiksdal såvel som Det 
Kongelige Teater. Hun startede i Black Box Dance Company 
foråret 2020 og medvirkede i musik- og danseforestillingen Vita 
Danica, der bl.a. spillede på Aarhus Teater i sidste sæson.

JON IPINA  
DANSER
Den spanske danser Jon Ipina er uddannet fra Codarts, Uni-
versity of Arts i Rotterdam i 2020, og afsluttede sin uddannelse 
med en praktikplads på Skånes Dansteater i Malmö. Her danse-
de han i værker af bl.a. Ôrjan Andersson og Marcos Morau. 
Han startede i Black Box Dance Company i efteråret 2020 og 
medvirkede i musik- og danseforestillingen Vita Danica, der 
bl.a. spillede på Aarhus Teater i sidste sæson.

MATTHEW RAWCLIFFE  
DANSER
Den engelske danser startede som skuespiller hos National 
Youth Theatre of Great Britain, hvorefter han blev uddannet fra 
Rambert School of Ballet and Contemporary Dance. Matthew 
var i 2019 vinder i kategorien moderne dans og endelig finalist 
ved BBC Young Dancer – 2019. Matthew er allerede anerkendt 
for sit koreografiske talent. Han har senest været praktikant ved 
Norrdans i Sverige. Han startede i Holstebro Dansekompagni 
foråret 2021. 

MIKKEL ALEXANDER TØTTRUP  
DANSER
Mikkel Tøttrup er uddannet fra Iwanson International School, 
München i 2018. Derefter har han medvirket i en række 
produktioner af bl.a. Johannes Härtl og Nadine Gerspacher. 
Derudover komponerer Mikkel også musik og har sat flere Tea-
terforeninger i gang.  Han startede i Black Box Dance Company 
foråret 2020 og medvirkede i musik- og danseforestillingen Vita 
Danica, der bl.a. spillede på Aarhus Teater i sidste sæson.

LASSE STEEN  
SKUESPILLER 
Lasse Steen er uddannet skuespiller ved Den Danske Scene-
kunstskole i Aarhus i 2020 og var senere samme år iscenesætter, 
(med)dramatiker og skuespiller i Aveny-Ts dramatisering af Jonas 
Eikas Lageret Huset Marie. Han blev i 2021 en del af Aarhus 
Teaters ensemble og har her medvirket i A Clockwork Orange, i 
genopsætningen af Ordet og senest i Man vokser op.

ANDREA ØST BIRKKJÆR  
SKUESPILLER 
Andrea Øst Birkkjær er uddannet skuespiller ved Den Danske 
Scenekunstskole i Odense i 2020. Foruden diverse forestillinger 
i forbindelse med uddannelsen, heriblandt afgangsforestillin-
gen Markedet (er ikke noget sted) af Madame Nielsen,har  hun 
medvirket i tv-serien Badehotellet. Hun har siden 2020 vøre en 
del af Aarhus Teaters ensemble, hvor hun har medvirket i Et
Juleeventyr, Charlie & Chokoladefabrikken, Jeg er jo lige her 
og senest som Alice i familieforestillingen Alice i Eventyrland.

FREDERIK MANSØ  
SKUESPILLER
Frederik Mansø er uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i 
Aarhus i 2019. Han har medvirket i bl.a. Odense Teaters opsæt-
ning af Leonora Christina og var i sæson 2019/20 og 2020/21 
en del af Aarhus Teaters ensemble, hvor han medvirkede i Se 
Dagens Lys, Pagten og i den Reumertvindende forestilling 
Ordet. Senest har han medvirket i Aarhus Teaters Kærlighedens 
forrykte former og Charlie og Chokoladefabrikken.

BJØRK-MYNTE BURCHGRAITZ PAULSE  
DANSER
Bjørk-Mynte har baggrund i klassisk ballet og hun er tidligere 
elev fra Den Kongelige Balletskole I Odense. Hun tog efterføl-
gende sin bachelor i samtidsdans på Oslo National Acadamy 
of the Arts i 2018. Herefter fortsatte hun som freelancedanser 
og underviser i moderne danse, lyrical contemporary og yoga. 
Hun startede i Holstebro Dansekompagni i foråret 2021. Hun 
har desuden hovedrollen som Lili Elbe i danseforestillingen The 
Danish Girl, der kommer til Aarhus Teater til foråret. 

ELENA NIELSEN  
DANSER
Elena Nielsen har en baggrund i Latin/standard dans og 
klassisk ballet. Hun var elev ved Den Kongelige Balletskole i 
Odense og blev færdiguddannet ved på Codarts, University of 
Arts i Rotterdam fra i 2020. Her afsluttede hun sin uddannelse 
som praktikant ved Scapino Ballet. Hun startede i Black Box 
Dance Company foråret 2020 og medvirkede i foråret 2021 i 
musik- og danseforestillingen Vita Danica på Aarhus Teater.



CV KREATIVT TEAM

15 år har udfordret rammerne for at lytte og opleve musik. 
Duoen, der består af Martin Højland og Simon Dokkedal, har 
en bred kunstnerisk produktion, der spænder fra elektroniske 
albums og komposition af klassiske symfonier til avantgardistisk 
lyddesign og moderne danseforestillinger. 
De har optrådt på alt lige fra Power Square i Beijing, Elbphil-
harmonien i Hamborg og Københavns Domkirke til Fusion 
Festivals rave-scener og Roskilde Festivalens Orange Scene. I 
år 2017 blev duoen tildelt Kronprinsparrets store Kulturpris af 
Deres Kongelige Højheder Kronprins Frederik og Kronprinsesse 
Mary. I 2020 var de nomineret til Nordisk Råds musikpris for 
deres værk Symfoni no. II med Karsten Fundal.

ANDERS KJEMS  
LYSDESIGNER 
Uddannet lysdesigner fra Statens Teaterskole i 2003. Han har 
været fast tilknyttet Aalborg Teater i en længere periode og 
stod bl.a. for lysdesign på Macbeth og den Reumert-nominere-
de forestilling Pornografi. Han har stået bag lysdesignet på den 
Reumertnominerede danseforestilling 7EVEN med Black Box 
Dance Company, samt på flere forestillinger på Teatret Svale-
gangen blandt andet Von Badens Hullet og Mæt af dage. På 
Aarhus Teater har han designet lys til flere forestillinger såsom 
Se Dagens Lys, Pagten, Narnia, Hospitalet og Biedermann og 
Brandstifterne, 100 Sange, Girls & Boys og Man vokser op samt 
på begge opsætninger i af den Reumertvindende Erasmus 
Montanus. 

DAVID CORNELIUS PRICE 
ASSOCIERET KOREOGRAF 
David Cornelius Price har siden 2020 været ansat ved Hol-
stebro Dansekompagni som associeret kunstnerisk leder og 
producent. I dette virke agerer han også koreografisk assistan-
ce ved udvalgte produktioner. Inden dette har han været både 
danser, producent og prøveleder i kompagniet. Med en tidlig 
begyndelse i balletten debuterede David som professionel 
danser i en alder af 15 år. Han blev sidenhen uddannet på Den 
Danske Scenekunstskole i 2011, dengang Statens Teaterskole.

David har arbejdet i både ind- og udland som både kompagni- 
og freelancedanser i samarbejde med en lang række koreogra-
fer og scenekunstnere, heriblandt Martin Forsberg, Alessandro 
Sousa Pereira, Nikolaj Cederholm, Lilibeth Cuenca Rasmussen, 
Tim Rushton, Marie Brolin-Tani, Marie Carasco og Edhem 
Jesenković. David har bl.a., som en af de første været danser 
ved Holstebro Dansekompagni og modtog i 2014 en Reumert 
Talentpris og i 2017 Balletmester Albert Gaubiers legat.

Han har læst ved Copenhagen Business School og Den Danske 
Scenekunstskoles Diplomuddannelse i Producentvirksomhed 
og Kulturledelse. Hanhar siddet i bestyrelsen for en række 
brancheorganisationer og teaterforeninger og er i dag udpe-
get medlem af Statens Kunstfond, Projektstøtteudvalget for 

Scenekunst.

JONAS CORELL PETERSEN  
INSTRUKTØR
Den danske instruktør Jonas Corell Petersen er uddannet som 
instruktør fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han debuterede i 2010 på 
Det Norske Teatret med Den Unge Werthers Lidelser for hvil-
ken han blev nomineret til den norske Hedda-pris og mod[1]
tog den europæiske Fast Forward-pris for unge instruktører. 
Han vandt Hedda pris for bedste ungdomsforestilling for den 
Hollandsk/Norsk/tyske forestilling EG-ICH-EK-I. Han har arbej-
det ved Den Norske Opera, Staatstheater Stuttgart, Staatsthe-
ater Cottbus, Trøndelag Teater m.fl. Han var husinstruktør på 
Nationaltheatret 2015-2018. Hans seneste forestilling er Vinter-
reise af Elfriede Jelinek på Det Norske Teatret. Han har været 
tilknyttet Dramatikkens hus som husdramatiker 2016-2017 og 
2020-2021. Han har skrevet 3 stykker for Nationaltheatret og 
har urpremiere på 2 nyskrevne stykker i 2022. 

MARIE BROLIN-TANI  
KOREOGRAF 
Marie Brolin-Tani er kunstnerisk leder af Holstebro Danse-
komagni og har igennem mange år været en centrale figur 
inden for moderne, skandinavisk dans. Hun er selv tidligere 
danser og grundlægger og leder af MBT Danseteater i Aarhus 
og herefter leder af Skånes Danseteater. Hun har endvidere 
arbejdet med Det Unge Dansekompagni i Øresundsregionen 
samt Young Fuse Dance Company i Jönköping. Hun har stået 
bag den Reumertnominerede koreografi til The Picture of 
Dorian Gray og Den Fynske Operas forestilling Andre Byg-
ninger, som hun instruerede, og blev hun belønnet med en 
Reumert-pris i 2015. Marie Brolin-Tani var også koreograf på 
musik- og danseforestillingen Vita Danica, der spillede på Aar-
hus Teater i sidste sæson.

DAVID GEHRT  
SCENOGRAF 
David Gehrt blev uddannet scenograf fra Den Danske Scene-
kunstskole i 2016 og har siden 2018 været fast husscenograf på 
Aarhus Teater. Inden da havde han sammen med scenograf Ida 
Grarup lavet forestillingerne Ødipus, Højskolesangbogen og 
Helligtrekongersaften på Teater Momentum i Odense og den 
Reumertvindende forestilling Erasmus Montanus på Aarhus Te-
ater i 2017. Som husscenograf på Aarhus Teater, har han stået 
bag adskillige scenografier og kostumedesign såsom 4:48 Psy-
chosis, Untz Untz Untz, Audition, Biedermann og brandstifter-
ne, Parasitterne, Pagten, Kærlighedens Forrykte Former, Man 
vokser op og Ordet. David Gehrt har vundet Årets Reumert 
for Bedste Scenedesign for Erasmus Montanus (2017) og var 
nomineret til samme pris for Ordet (2020) samt Teaterpokalen 
for sit scenedesign. 

DEN SORTE SKOLE  
KOMPOSITIONER 
Den Sorte Skole er en komponist-duo, der gennem mere end 



CV KREATIVT TEAM (FORTSAT)

 
CHRISTIAN LOLLIKE  
DRAMATISERING
 
Uddannet på Dramatikeruddannelsen i Aarhus (1998-2001).  
 
Debuterede herefter på Aarhus Teater som dramatiker med 
forestillingen Operation: Luise og Ferdinand (efter Schillers Ka-
bale og Kærlighed). Forestillingen indbragte ham en Reumert-
nominering som Årets Dramatiker. 
På teater Katapult har han skrevet og instrueret Dom over skrig 
og Underværket - the re-Mohammedty show. Efter urpremieren 
af Faust og Reklamekabaretten på Aarhus Teater blev han ansat 
som husdramatiker og skrev den reumert-nominerede Ser-
vice Selvmord og Nathan (uden titel), der blev opført i Aarhus 
Domkirke.  

Christian Lollike modtog i 2009 sin første Reumert som Årets 
Dramatiker for stykket Kosmisk frygt eller den dag Brad Pitt 
fik paranoia, efterfulgt af Kødkarrussellen, der også spillede 
på Aarhus Teater. Siden kom forestillingerne Undskyld, gamle, 
hvor finder jeg tiden, kærligheden og den galskab der smit-
ter…?, Fremtidens historie, Romeo og Julie og Det normale liv 
på Aarhus Teater og Kagefabrikken på Det Kongelige Teater. 

Siden 2011 har Christian Lollike været teaterchef på S/H i 
København, hvor han opsatte Manifest 2083, som han sammen 
med Skakten på Aarhus Teater modtog tre Reumert-priser for. 
Sammen med Den Kongelige Ballets Corpus har han lavet 
krigsballetten I føling, Uropa og The Vampire Revolution. I sam-
me periode lavede han horroroperaen Leaves. Christian Lollike 
har desuden skrevet forestillingerne All my dreams come true. 
Et disneydrama, Familien der kunne tale om alt, Hospitalet og 
Kagefabrikken til Aarhus Teater. 

I sæsonen 2016/17 var Living Dead forestillingen var start-
skuddet på et tre-årigt samarbejde mellem Aarhus Teater og 
S/H, der også resulterede i Erasmus Montanus, Hospitalet og 
Revolution. Living Dead vandt Teaterpokalen i december 2016 
og fik ved Reumert-uddelingen 2017 Årets Særpris og prisen 
for Årets kvindelige ensemblerolle. Erasmus Montanus fik ved 
samme lejlighed Reumert-priser for både Årets Forestilling, 
Årets Scenedesign og Årets mandlige hovedrolle. 

De senere år har Lollike også stået bag Aladdin på Det Kon-
gelige Teater, Black Madonna, Don Juan, Jeg hører stemmer, 
The Touch og Verdensfrelserinden  på S/H i København og En 
Fortælling om Blindhed, der har spillet på både S/H, Teater 
Momentum i Odense og på Aarhus Teater. 



KOMMENDE FORESTILLINGER

CABARET 
PREMIERE STORE SCENE 5. MAJ - 11. JUNI
Ikonisk musical, der transformerer Store Scene til en 
berlinernatklub og hylder den berusende frihed, lige 
inden den tages fra os. Med Sofia Nolsøe som Sally 
Bowles. Iscenesættelse Niclas Bendixen og kapelmester 
Sascha Dupont 

OMSTIGNING TIL PARADIS 
PREMIERE SCALA 6. MAJ - 4. JUNI
Tennesee Williams moderne klassiker med Nanna 
Bøttcher, Mette Døssing og Jacob Madsen Kvols i de 
bærende roller. Forestillingen foregår i de sanseligt sve-
dige sydstater med liden skabelige kvinder som de bæ-
rende figurer. Og et tilbagevendende tema for Williams 
er den undertrykte seksualitet og lysternes møde med 
den kontrolprægede virkeligheds stramme normer.  

HIMMELVENDT 
URPREMIERE STIKLINGEN 23. APR - 14. MAJ  
Afgangsholdet fra DDSKS Skuespil
Oplev fem nye skuespiltalenter i Aarhus Teaters urpre-
miere på en hjertevarm historie om at elske landet uden 
for storbyen skrevet af Henrik Szklany. 
Med Amanda Friis Jürgensen, Clint Ruben, Kristoffer 
Eriknauer, Sarah Simone Jørgensen, Emil Busk Jensen. 

HJERTEBANK af Opgang2 
URPREMIERE STORE SCENE 10. - 22. MARTS 
Nærværende, råt og musikalsk værk om ung  kærlighed 
fra Reumert-vindende ungdomsteater. Ny dansk dra-
matik af Pia Marcussen og med Chadi Abdul-Karim og 
Nikolaj Rosengreen på scenen. Hjertebank er tredje og 
sidste del i Opgang2s 4-Ever-trilogi.

17. - 19. marts 

BEDRAG 
GÆSTESPIL FRA FOLKETEATRET 
STORE SCENE 17. - 19. MARTS 
Knivskarpt og intenst trekantsdrama om kærlighed, 
utroskab, venskab og menneskets selvbedrageriske 
natur af Harold Pinter. Med Niels Ellegaard, Henrik Lyk-
kegaard, Anette Støvelbæk og Adam Schmidt. 


