Pressemeddelelse 20.juni 2013

Premiere 28.juni 2013 i Odd Fellow Palæets Have på

Molières FRUENTIMMERSKOLEN

Sommerens store på forestilling på Grønnegårds Teatret er Molières skarpe komedie fra 1662
FRUENTIMMERSKOLEN om kærlighedens uforudsigelighed og forelskelsens magt:
Arnolphe er en mand i sin bedste alder, men sygeligt optaget af sit ry og rygte. Det største tab af
værdighed, han kan forestille sig, er at blive gjort til hanrej. Hans værste fjende er kvinden med alt
hvad hun repræsenterer af uforudsigelighed, seksualitet og kaos…
Derfor har Arnolphe brugt 20 år på at studere kvinder og deres ægtemænd for at finde ud af
hvordan man undgår at blive bedraget af sin hustru. Og han har fundet en løsning: han har købt en
purung, tilsyneladende forældreløs, pige, sendt hende i kloster og ladet hende opdrage i streng
isolation efter hans forskrifter.
Da hun efter en del år har nået den giftefærdige alder, henter han hende ind til byen; endelig er han
klar til at indgå ægteskab…
Men stik imod alle planer kan pigen både se og sanse og har fri adgang til sine følelser. Og kort før
brylluppet med Arnolphe forelsker hun sig i en ung mand…
Olaf Johannessen er den kvindeforskrækkede kontrolfreak Arnolphe overfor Johanne Louise
Schmidt som den unge Agnes, der ikke sådan falder til føje.
I de øvrige roller ses Morten Hauch-Fausbøll (Chrysalde), Peter Zandersen (Horace), Helle Dolleris
(Georgette), Jacob Weble (Alain), Michael Moritzen (Enrique) og Anders Hove (Oronte)
Forestillingen er sat i scene af Madeleine Røn Juul, har scenografi og kostumer af Manfred
Blaimauer og for oversættelse af Molières skønne aleksandrinervers står Jesper Kjær.
Sted: Odd Fellow Palæets Have, Bredgade 28, Kbh. K.
Tid: 28.juni – 24.august, tirsdag - lørdag kl.19.30 (haven og pladsen foran palæet er åben for picnic fra kl.17.30)
Priser:285 – 325 kr. (alle gældende rabatordninger, bl.a. gruppe- og ungdomsrabat)
Billetbestilling: Grønnegårds Teatrets billetkontor tlf.3332 7023 / www.grønnegård.dk
FOTOS til brug ved omtale af forestillingen ligger til download fra www.grønnegård.dk/presse
Yderligere information: Presseansvarlig Tine Selmer Bertelsen, tine@groennegaard.dk / tlf. 2615 6051

