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premiere 27.juni 2014 i Odd Fellow Palæets Have på Shakespeares

DE LYSTIGE KONER I WINDSOR
På Grønnegårds Teatret fejres 450-året for William Shakespeares fødsel med hans lystspil fra 1597
om den charmerende, men anløbne ridder Falstaff, der vil tjene nemme penge ved at kurtisere
byens borgerfruer.
DE LYSTIGE KONER I WINDSOR er Shakespeares første og eneste bestillingsværk, skrevet på opfordring af
Dronning Elizabeth den første, der efter sigende faldt pladask for figuren Falstaff i Shakespeares ”Henrik IV”
og straks bestille et værk med en forelsket Falstaff i hovedrollen. Sir John Falstaff kan dog næppe betegnes som
forelsket i DE LYSTIGE KONER I WINDSOR. Men Forfører er han – i hvert fald i egen indbildning.
Ved stykkets begyndelse er han på fallittens rand, men øjner chancen for at indkassere en hurtig økonomisk
gevinst ved at gøre stormkur til byens gifte borgerfruer. Fruerne, Alice Fjord og Margeret Pagh, gennemskuer
imidlertid Falstaffs skruppel- og skamløse tilnærmelser og hævner sig ved at arrangere det ene stævnemøde
efter det andet, som alle ender katastrofalt for Falstaff - ikke mindst fordi Hr. Fjords sygelige jalousi får alt til at
gå ganske anderledes end beregnet…
På Shakespeares egen tid spilledes alle roller som bekendt af mænd. I instruktør Christoffer Berdals
iscenesættelse er store dele af rollegalleriet så at sige blevet ’Conchita Wurstet’: Skæggede mænd spiller
kvinder, kvinder spiller mænd, ældre spiller unge, unge spiller gamle. Kønsroller og identiteter bliver vendt på
hovedet og sat på spidsen.
På scenen kan publikum se frem til at møde Troels Lyby som den omfangsrige bejler Falstaff overfor de lystige og
listige fruer i Windsor, spillet af Morten Hauch-Fausbøll og Steen Stig Lommer. Fruernes mænd spilles af Helle
Dolleris (Hr. Fjord) og Camilla Bendix (Hr. Pagh). Endvidere medvirker Ulver Skuli Abildgaard som den unge Anne
Pagh og præsten Evans, Mia Lerdam som den gamle dommer Skvalder og den unge adelsmand Fenton, Joen Bille
(Madam Rap og Kroværten), Joachim Fjelstrup (Doktor Caius) og Jacob Femerling Andersen (Tyndsak).
For bearbejdelse og iscenesættelse står Christoffer Berdal og for scenografi og kostumer Nina Flagstad.
Oversættelsen er Niels Brunses fra 2013.

Sted: Odd Fellow Palæets Have, Bredgade 28, Kbh. K.
Tid: 27.juni – 23.august, tirsdag - lørdag kl.19.30
(haven og pladsen foran palæet er åben for picnic fra kl.17.30)
Priser: 225 – 335 kr.
Billetter: Grønnegårds Teatrets billetkontor, Bredgade 66,
tlf.3332 7023 / www.grønnegård.dk
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