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HOLBERG I DET GRØNNE
Grønnegårds Teatret er klar med sommerens forestillinger, og årets store klassiske forestilling i
Designmuseum Danmarks Have bliver Holbergs komedie JEPPE PÅ BJERGET med Olaf
Johannessen i hovedrollen som Jeppe. Premiere fredag den 24.juni 2016.
Sommeren 2015 var en af de mest udfordrende i teatrets over 30-årige historie, vejrmæssigt og
dermed publikumsmæssigt. Derfor ser Grønnegårds Teatret sig i år nødsaget til at koncentrere
indsatsen omkring forestillingerne i Designmuseum Danmarks Have/ Grønnegården, og der bliver
således ikke forestillinger i Odd Fellow Palæets Have denne sommer. Udover JEPPE PÅ BJERGET
præsenterer teatret i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole KBH familieforestillingen
DEN LILLE PRINS. Billetsalget til sommerens forestillinger åbner tirsdag den 15.marts.

Folk siger Jeppe drikker – men de siger ikke hvorfor…
JEPPE PÅ BJERGET er blandt Ludvig Holbergs mest elskede komedier. Historien når langt ind i den danske
folkesjæl, og stykket om den fordrukne bonde, der tror sig forvandlet til baron, er en dybt menneskelig
fortælling om os alle sammen.
Holberg placerer Jeppe på samfundets absolutte bund og lader ham sove sin daglige rus ud direkte oven på
en mødding. Det første, han står op til hver morgen, er slagene fra sin rasende kone Nille, der i afmagt over
sin mands uduelighed og dovenskab, slår ham halvt fordærvet og kalder ham en køter.
Jeppe er forgældet, forslået og fortabt. Så selvfølgelig drikker Jeppe.
Reumertvinder Olaf Johannessen spiller hovedrollen som Jeppe i én af Holbergs skarpeste komedier, og med
sig på scenen har han blandt andre Christine Gjerulff som Nille og Steen Stig Lommer som baronen.
For bearbejdelse og iscenesættelse står Thomas Bendixen.
PRAKTISK INFO:
Spilleperiode: 24.juni – 20.august 2016, mandag – lørdag kl.19.30 (haven er åben for picnic fra kl.17.30)
Billetter: 215 – 355 kr. købes på www.grønnegård.dk
Medvirkende: Olaf Johannessen, Christine Gjerulff, Steen Stig Lommer, Kasper Leisner, Andreas Jebro
Peter Oliver Hansen, Jakob Fauerby, Ditte Ylva Olsen m.fl.
Iscenesættelse: Thomas Bendixen Scenografi: Steffen Aarfing Kostumer: Marie í Dali

frit efter Antoine de Saint-Exupéry
Grønnegårds Teatret har en lang og fin samarbejdstradition med Den Danske Scenekunstskole KBH (tidligere
Statens Teaterskole) om familieforestillinger, hvor en klassisk tekst bearbejdes til teater for alle aldre (fra 8
år).
Til sommer vil de otte kommende 3.års skuespilstuderende gæste haven med den smukke fortælling om
DEN LILLE PRINS, bearbejdet og iscenesat af Sargun Oshana, 4.års studerende på instruktørlinjen.
I forestillingen kan børn og voksne møde en talende rose, en ræv der vil have en ven, en syngende dranker
og en lille prins med meget på hjerte. Den lille prins kommer fra rummet, fra en helt særlig lille planet, hvor
man kan se hele 44 solnedgange på en dag. Prinsen er gennem sin rejse til universets mange planeter landet
i Sahara-ørkenen. Her møder han en strandet pilot, som vil hjælpe ham med at redde sin elskede rose.
DEN LILLE PRINS er en poetisk familieforestilling, der sætter store eksistentielle spørgsmål som hjemve,
venskab, og ensomhed i børnehøjde i en fysisk og legende teaterforestilling på grønt græs og under åben
himmel.
PRAKTISK INFO:
Spilleperiode: 2. – 24.juli 2016, tirsdag – søndag kl.16.00
Billetter: 60 – 130 kr. købes på www.grønnegård.dk
Medvirkende: Alba August, Anton Øberg, Emil Prenter, Emma Sångren, Jakob Åkerlind, Mette Wiberg, Nicolai
Jørgensen og Rikke Westi - alle kommende 3.års studerende på Den Danske Scenekunstskole i København
Iscenesættelse: Sargun Oshana Oversættelse: Niels Pedersen

Picnic inden aftenens forestilling
For mange er en tur i Grønnegårds Teatret forbundet med spisning i det fri inden aftenens forestilling.
Og man finder næppe heller smukkere omgivelser at nyde sin mad i, end i Designmuseum Danmarks Have/
Grønnegården. Haven er åben for spisning fra kl.17.30 på alle forestillingsaftener.
Publikum er velkommen til at medbringe egen madkurv og drikkevarer, eller man kan købe picnicposer og
teateranretninger hos Café Grønnegården.
PRAKTISK INFO:
Læs alt om mulighederne for spisning inden forestillingen på www.grønnegård.dk/ spisning
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