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Shakespearekomedie under de grønne lindetræer

Det er en af Shakespeares mest elskede komedier, der torsdag den 27.juni får premiere under
lindetræerne i den smukke have bag Designmuseum Danmark.
En komedie om kærlighed og kønsforviklinger med Katrine Greis-Rosenthal i den
gennemgående rolle som Viola, der forklæder sig som mand for at klare sig i et fremmed land.
Vi er i eventyrlandet Illyrien. Her adskilles tvillingerne Viola og Sebastian efter et skæbnesvangert
skibbrud ud for landets kyster. Da Viola for at klare sig i det fremmede og mandsdominerede land,
forklæder sig som den unge Cesario, forelsker hun sig samtidig over hals og hoved i Fyrst Orsino, og så
starter intrigerne: I sin stormende forelskelse sætter hun hjerterne i brand hos både Fyrst Orsino og
den sørgende grevinde Olivia. Dette opildner resten af Olivias husstand – den drikfældige Tobias Hikke,
den hævntørstige kammerpige Maria, den melankolske nar Feste og forfængelige hushovmester
Malvolia – til at tage sagerne i egen hånd, alt imens Olivias ulykkelige frier Andreas Blegnæb halser
efter i løjerne. Samtidig gør Violas forsvundne tvillingebror Sebastian sine helt egne oplevelser i Illyrien
sammen med kaptajnen Antonio…
Alle kastes på en rundtur i hele spektret af kærlighedens følelser. Fra spirende forelskelse over
indestængt begær til sviende jalousi. Kærligheden og forelskelserne florerer på kryds og tværs uanset
stand og køn, og man kan med rette spørge, hvem der egentlig kysser hvem?
Instruktør Christoffer Berdal:
- HELLIGTREKONGERSAFTEN er en fantastisk fortælling om kærlighed i alle dens afskygninger; både den
lykkelige og den ulykkelige, den til det samme køn og den til det modsatte.
I vores opsætning har vi understreget queer- og regnbuespektret i forhold til køn og kærlighed, for jeg ser
faktisk Shakespeare som knald-regnbuefarvet: Det er fascinerende, at noget, er er skrevet for 500 år siden, kan
være så ultramoderne. Man kan blive ved med at søge og spejle sig i det.
På scenen er Katrine Greis-Rosenthal (Viola), Troels Lyby (Fyrst Orsino), Julie Agnethe Vang
(Grevinde Olivia), Ann Eleonora Jørgensen (hushovmesterinden Malvolia), Niels Ellegaard (narren
Feste), Laura Bro (kammerpigen Maria), Morten Hauch-Fausbøll (kaptajnen Antonio), Asbjørn Krogh
Nissen (Tobias Hikke), Anton Hjejle (Andreas Blegnæb), Henrik Lund (Sebastian) og Søren Birch Plum
(tjeneren Fabian, adelsmanden Valentin m.fl.)
Forestillingen sættes i scene af Christoffer Berdal, har scenografi af Peter Schultz, kostumedesign
af Nicolas Nybro og spilles i Niels Brunses oversættelse.

Tag picnickurven med
Som altid kan publikum begynde deres sommeraften i teatret med en picnic i Designmuseum
Danmarks smukke have. Det er muligt både at forudbestille en picnicpose i Café Grønnegården eller
at tage med og drikke med hjemmefra.
HELLIGTREKONGERAFTEN
Spilleperiode: 27.juni – 24.august 2019 (undtagen 8.- 13. juli, hvor der holdes spillepause),
mandag – lørdag kl.19.30 (haven er åben for picnic fra kl.17.30).
Forestillingen varer ca. 1 time og 40 minutter og spiller uden pause.
Billetter i løssalg: 290 – 385 kr.
Læs om rabatter og picnicmuligheder samt køb billetter på www.grønnegård.dk
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