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15. november 1972 blev der indrykket en annonce i Bornholmeren
og Bornholms Tidende om stiftende generalforsamling af Teaterforeningen Bornholm. Foreningens første formand Bent Kofoed
var medunderskriver.
Artiklen Teaterabonnement – et tilbud til alle er fra 1973 og en
omtale af teaterforeningens første planlagte sæson, hvor blandt
andre stykket Teenagerlove var på programmet.

De uundværlige frivillige

Teater i undervisningen

Erindringsglimt fra Helen Frigaard, frivillig:

Tilbud også til børn og unge:

”Jeg er blevet bedt om at tænke lidt tilbage på dengang
jeg startede som frivillig medhjælper på teatret, så jeg
måtte i gemmerne for at finde de gamle programmer.
Året er 1995, utroligt som tiden er gået, men hvor har
der været mange dejlige oplevelser.
Det var en veninde der havde læst, at teatret manglede frivillige hjælpere, så vi mødte op – hun var vist kun
med ét år.
De første mange år fik vi udleveret sæsonprogrammet, og vi skrev os på med det samme til de stykker,
hvor vi ville hjælpe til. Nu bliver der sendt lister ud, hvor
vi kan se, hvornår der er brug for os, og vi skriver os på.
For mange år siden begyndte jeg at bage kage til kaffen til scenefolkene, om julen æbleskiver. Det er blevet
en tradition, som jeg synes er rigtigt hyggelig. I mange
år havde jeg kræfter til lidt tunge løft af kulisser, senere
blev det til opsætning og nedtagning af ben og sufitter
– og jeg blev så kaldt “Sløjfedame”. Nu er det mest kaffe- og kageholdet der bliver sendt bud efter, men det er
dejligt man stadig kan bruges”.

At opleve en teaterforestilling med sine kammerater er
noget særligt. Teaterforeningen Bornholm er engageret
i at skabe interesse for teater hos de kommende generationer. Hvert år sørger teaterforeningen i samarbejde
med Campus for, at eleverne får tilbudt to formiddagsforestillinger. Desuden arrangerer teaterforeningen to
årlige forestillinger, der henvender sig til børnefamilier.
Ann Due, uddannelsesleder Campus Bornholm, sender denne hilsen til teaterforeningen:
”Det har været til glæde og inspiration for rigtig
mange elever på de gymnasiale uddannelser, at Teaterforeningen Bornholm igen i år har gjort det muligt for
dem at komme i teateret både i og uden for skoletiden.
Mange elever har aldrig været i teatret, så en teatertur
i gymnasietiden er i den grad med til at styrke deres almen dannelse og udfordre deres forventninger til hvad
en teaterforestilling kan bidrage med. Vi sender dem
ofte afsted i rent faglige teaterture med fagene dansk
og engelsk. Det er et virkelig godt supplement til den
almindelige undervisning.”

Læs side 10

Læs side 14

VÆRS’GO!
– her er vores
jubilæumsskrift
Bestyrelsen i Teaterforeningen Bornholm ønsker at fejre
50 års jubilæet med et jubilæumsskrift, som fortæller historien om, hvordan foreningen opstod hin novemberdag
i 1972.
Om hele den kolossale udvikling, der er sket igennem
alle 50 år, og som vi er stolte af at kunne fortælle til jer –
publikum og alle interesserede i scenekunst.
”Tag vasketøjet ind, nu kommer skuespillerne” er et
gammelt udsagn fra de dage, hvor man antog at skuespillere var folk, man skulle holde sig fra. Nu inviterer vi
de optrædende på et glas og en hyggesnak i cafeen efter
forestillingen.
Det er et sjovt og givende frivilligt arbejde at være med
i teaterforeningens bestyrelse. Fuld af oplevelser, og så føler vi, at vi udfører et godt stykke arbejde. Det handler om
scenekunsten og formidlingen af den. At sidde i mørket
og se glimt af virkeligheden på scenen lige foran os. Helt
tæt på og sammen med hinanden.
Det handler også om at vælge et repertoire af høj kvalitet, at være med til at sikre, at både børn og voksne får
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oplevet godt og forskelligt teater. Alt det, fortæller vi om i
jubilæumsskriftet her.
I 2022 er det 300 år siden, der første gang blev spillet
teater på dansk. Teatret blev dengang for alle. Det fejres
nu over hele landet og er med til at skabe en bevidsthed
om scenekunstens historie.
Teaterforeningen Bornholm er med i fejringen af 300
året, ligesom vi fejrer vores eget 50 års jubilæum med at
lave mange tilbageblik på den tid, som er gået. Det har
været en stor fornøjelse at genopfriske alle årene, hvor
nogle bestyrelsesmedlemmer har været med i mere end
30 år andre kun nogle få.
Vi ønsker med dette skrift at sætte fokus på foreningen, hele det store publikum og de mange frivillige, som
er med til at fylde teatersalen til vores forestillinger. Vi
glæder os til at opleve, hvad der venter os og teaterlivet i
fremtiden. Vi tror på, at folk på Bornholm også vil ønske
at få teateroplevelser i de næste 50 år.

Bestyrelsen samlet på Rønne Theaters scene. (Erik Hansen og Sanne Prag kunne ikke være til stede)

Bestyrelsen
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Teaterminder:
Vi håber på mange sæsoner endnu
Niels og Merete Møller er entusiastiske teatergængere. De følges med venner og vælger
bredt blandt den scenekunst, som Teaterforeningen Bornholm udbyder.
Ved årtusindskiftet, da de begge havde passeret 60 år og nu
havde mere tid til sig selv, valgte de sammen med en flok venner at se 11-12 forestillinger på Rønne Theater i hver sæson.
”Vi gik rimeligt massivt i gang med at være optaget af teater.
Vi er nysgerrige og ser både de små sjove stykker fra teatergrupperne og de større opsætninger. Vi har også været med på
adskillige ture, som Teaterforeningen har arrangeret til Sverige”, fortæller Niels Møller, som ligesom hustruen Merete er
pensioneret lærer.
De bor i Vestermarie, og da børnene var små tog de dem
med til børneteater, men de fik ikke oplevet så meget af egen
interesse. Det gør de til gengældt i dag, hvor de altid er spændte på, hvilke forestillinger Teaterforeningen Bornholm vælger
at bringe til øen.

Nysgerrigheden har altid været
drivkraften, siden vi begyndte at gå
i teatret for alvor (…) og alle steder
fandt vi noget der vakte nysgerrighed
og interesse.

Stykket var udbudt af Det Kongelige Teater, og Karen-Lise
Mynster spillede mor til en af de unge. Niels Møller siger om
stykket:
”Stykket var morsomt og fermt skrevet. Vi har jo også børnebørn, der bor på kollegium, så vi siger ja, ja, ja, men det er
nok ikke et stykke, vi vil huske om nogle år”.

Potpuri over Morten Korch-film
Forestillinger, der ikke bliver glemt af vores entusiastiske teatergænger, er dem fra producenten Figaros og Den Ny Opera.
Niels Møller nævner et potpuri over Morten Korch-film, hvor
sangene Er du dus med himlens fugle og Du er min øjesten
blev sunget. Det hele blev blandet sammen og var meget vellykket, erindrer han. I denne sæson har parret og vennerne
selvfølgelig også købte billetter til ”De tre Musketerer” fra Figaros.
I sæson 2022-2023 har en stribe af den udbudte scenekunst
som sædvanlig ført til køb af billetter for nogle eller alle i vennegruppen. Det drejer sig om det bornholmsk producerede
stykke ”Sne”, om ”Asta” fra Det flydende teater, ”Blinkende
Lygter” fra Nørregade Teatret, ”Den poetiske Raptus” fra Folketeatret, ”Dan Turéll + Halfdan E Live” produceret af Teatret
Ved Sorte Hest, ”København” fra Det Kgl. Teater og mange
flere.

De læser tilbudsbrochuren med nysgerrighed, og sammen
med gode venner finder de stykker, alle vil se og stykker nogle
vil se, selvom ikke alle vil med.
”Nysgerrigheden har altid været drivkraften, siden vi begyndte at gå i teatret for alvor; og oplevelserne kom strømmende – ikke alt syntes vi var lige godt, men vi så, og vi diskuterede – og alle steder fandt vi noget der vakte nysgerrighed og
interesse”, fortæller Niels Møller.

Vi siger ja, ja, ja
Et af de stykker, som Niels og Merete Møller valgte at se på
Rønne Theater, selvom målgruppen nok var et noget yngre
publikum, var Tine Høghs drama ”Tour de Chambre” om
venskab, forelskelse og begær på et kollegium.

15. november 1972:
Annonce indrykkes om stiftende
generalforsamling af Teaterforeningen Bornholm. Foreningens første
formand Bent Kofoed er medunderskriver.

21. november 1972:
16 fremmødte stifter foreningen
”Teaterforeningen Bornholm”.
Foråret 1973: Teaterforeningen
Bornholm udsender sit første program for sæsonen 1973-74.

Her tilbydes 4 forestillinger samt
forestillingen ”Alpha Beta” med
Birgitte Price og Ole Ernst i anledning af Rønne Theaters 150 års
jubilæum.

Sæson 1975 – 1976:
5 forestillinger på programmet.
Flere opførelser af hver.
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Hurra for Bornholm
En af Danmarks store satiriske skuespillere, Jacob Morild, er både som
skuespiller og leder af Cafe Liva en
tæt samarbejdspartner for teaterforeningen. Her sender han sine
lykønskninger.

Herover:
Fra gæstebogen: ”Fruen fra Havet” af Henrik Ibsen kunne ses
på Bornholm i 1977. Det var opsat af Det Kongelige Teater.
Medvirkende: Ebbe Rode, Birgitte Price, Anne Mari Max Hansen, Axel Strøbye og Flemming Enevold.

T.v. Fra gæstebogen: Hilsen fra Ole Ernst og Birgitte Price,
der medvirkede i forestillingen “Alpha Beta” i 1973 - det år,
Rønne Theater fejrede sit 150 års jubilæum.

Sæson 1976 – 1977:
5 forestillinger på programmet.
Heraf den meget omtalte revy-komedie ”Vidunderlige Kælling” af
Flemming Flindt.

Medvirkende i “Vidunderlige Kælling”: Lotte Tarp, Pernille Grumme, Lone Lau, Jørgen Kiel, Søren
Strømberg m. fl. Musik af Secret
Oyster

”Bornholm, Bornholm, Bornholm…!” – måske
lidt klichéfyldt at starte med dette landskendte
sang-citat, men det er nu engang dét, der først
falder mig ind, når jeg som teaterproducent har
landet en aftale med Teaterforeningen Bornholm
eller som turnéskuespiller ser på spilleplanen, at
jeg skal spille på Rønne Theater. For så ved jeg, at
jeg igen skal være i lokale med ét af landets mest
generøse teaterpublikum og efter forestillingen
mødes med en engageret, nysgerrig og gæstfri
teaterforeningsbestyrelse, der endda byder på lokale drikkevarer.
Jeg har selv kun været med halvdelen af vejen
og spillede første gang på Rønne Theater i turnésammenhæng – og derved i jubilarens regi – i
1997, men har siden frekventeret foreningen adskillige gange og de sidste 10 år ikke kun som optrædende, men også i min egenskab af turné-producent med landets eneste faste cabaretscene,
Cafe Liva. Og sikke en fest!
Og sikke et udbud Teaterforeningen Bornholm
præsenterer for sine trofaste gæster; jeg har altid
fået sæsonprogrammet i hånden, når jeg har været på besøg. Det er ikke underligt, at foreningen
kan fejre 50-års jubilæum:
Det er et varieret, innovativt og altid nytænkende program, der ikke bare lefler for de indlysende
publikumsmagneter, men altid prøver at udfordre
sit publikum med anderledes bud på scenekunst
udover de mest åbenlyse ”sællerter”.
Kort sagt: Bornholmere – både ”rigtige” og tilflyttere – I kan være mere end stolte over jeres
fødselar, og Dansk Scenekunst bør være yderst
taknemmelige for Teaterforeningen Bornholm og
dens udsyn.
Stort, stort Tillykke med de første 50 år!

Jacob Morild, skuespiller,
instruktør, dramatiker og leder

Sæson 1979 – 1980:
Sæson 1977 – 1978:
6 forestillinger på programmet.
5 forestillinger på programmet.
Flere opførelser af nogen af dem.
Flere opførelser af hver.
Bl.a. “Fruen fra Havet” af Henrik
Ibsen opsat af Det Kongelige Teater
med Ebbe Rode, Birgitte Price,
Anne Mari Max Hansen, Axel Strøbye og Flemming Enevold.
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Fra ”Teenagerlove” til ”Den poetiske Raptus”:
Danmarks bedste teaterforening
Teaterforeningen Bornholm, som blev
stiftet i 1972, har hentet mere end 1.000
forestillinger til øen og bidraget til at
skabe en engageret teaterkultur på
Bornholm.
Af Peter Tiemroth
”Champagne !!!
Tiderne skal blive bedre og bedre!
Succes‘en større og større!
Vi lar os ikke standse af småting!”
Sådan lyder en af de mange fyndige replikker i Ernst
Bruun Olsens og Finn Saverys berømte musical Teenagerlove”, der i november 1973 som den første forestilling i regi af Teaterforeningen Bornholm sendtes over
scenen på Rønne Theater med bl. a. Waage Sandø, Lotte
Hermann og Lone Lau.
Den var blevet stiftet året før. Og når foreningen til november 2022 lader Ernst Bruun Olsen binde en vaskeægte jubilæumsløjfe med sit Holberg-stykke ”Den poetiske
Raptus” kan det konstateres, at foreningen i den grad
har taget musicalens opfordring til sig ved siden at hente
pænt over 1.000 forestillinger til øen.
Desuden trækker Holberg-stykket tråde tilbage til
dansk teaters fødsel for 300 år siden, hvor Holbergs ”Den
politiske kandestøber” som historiens første komedie på
dansk begejstrede et bredt publikum på et til lejligheden
etableret komediehus i København og blev startskuddet
til en veritabel ”poetisk raptus” hos historieprofessoren.
Bornholm har altid været kendt for sit amatørteater, men professionelt teater var det ikke ligefrem hverdagskost, at man fik til Bornholm, før teaterforeningen
tog fat. Udover ”Teenagerlove” bød første sæsons fem
forestillinger også på navne som Bertolt Brecht, Jean-Paul
Sartre og Henrik Ibsen.
Initiativtagerne så det som deres opgave at tilvejebringe
kunstnerisk forsvarlige forestillinger gennem turnevirksomhed på øen. Og helt fra starten demonstrerede publikum så kolossal interesse for foreningens abonnementsordning, at man måtte afvise mange.

Danmarks bedste
Siden er det årlige antal professionelle forestillinger, som
præsenteres for det bornholmske publikum, vokset til

Sæson 1981 – 1982:
7 forestillinger på programmet.
Man opfordres til at støtte Rønne
Theaters restaureringsfond.

Sæson 1982 – 1983:
6 forestillinger på programmet.
Teaterforeningen Bornholm fejrer
sit 10-års jubilæum.
Sæson 1983 – 1984:
Teaterprogrammet får en forsideillustration af Karen Degett. 10

mellem 22 og 25. Og i 2016 blev Teaterforeningen Bornholm kåret til intet ringere end Danmarks bedste turnéteaterarrangør blandt landets 62 andre lokalforeninger
Prisen, ”Kulturkongen.dk’s Turnéteater-arrangørpris”,
uddeles af Kulturkongen.dk i samarbejde med turnéteaterproducenterne og gives for at tilbyde optimale vilkår
for de gæstende turnéteatre.
Det gælder lige fra at hjælpe med at sætte scenografien
op og sørge for forfriskninger til at udpege egnede hoteller til overnatning. Ligesom prisen vidner om, at bornholmerne gør et godt stykke arbejde med at servicere
publikum.
Samtidig lægges vægt på teatrets gode rammer og et
entusiastisk publikum samt et alsidigt udvalg af genrer fra
satire, komedie, musikforestillinger, hverdagsdrama, eksperimenterende drama, monologer, familieforestillinger,
drama, musik og digt, ny dansk dramatik, klassikere, komisk operette, kabaret, dans og operette.

Sent i gang
Bornholm var ellers ikke blandt de første ude af starthullerne, da landsorganisationen blev dannet i 1967. Først
efter samlingen af de mange små kommuner i 1970 fik
den nye amtskommune befolkningsunderlag til økonomisk aktivt at betragte teatervirksomhed på linie med
biblioteker, museer og skolevæsen.
Ganske vist eksisterede siden 1950’erne teaterforeningen Ridante – RIgsDANsk TEater – der skaffede professionelle forestillinger på rigsdansk til øen som supplement
til dialektkomedierne, skønt teatrets daværende forhold
hverken var optimale for skuespillere eller publikum.

Offentlig støtte til teaterdrift
Siden 1963 havde det nyoprettede Kulturministeriet med
socialdemokraten Julius Bomholt i spidsen ellers skabt
nye muligheder for offentlig støtte til teaterdrift, teaterbygninger og teaterabonnementsordninger.
Samme år fusionerede tre forskellige turnéteatre med
politiske partiinteresser i ryggen til Det danske Teater,
som fortsatte turneerne rundt i landet. Men Bornholm
var imidlertid først klar til at gribe de nye muligheder i
1972.
For at imødekomme det lokale savn for publikumsorganisation og billetkøbsordning reetablerede Ridante sig
som Teaterforeningen Bornholm, der udover forestillingerne må siges også at have ydet sit bidrag til, at Rønne
Theater i dag fremstår flot renoveret og ført up to date,
endog med både en ny scene og langt bedre forhold for
alle parter end dengang.

forestillinger på programmet. Ophør af faste serier. unummererede
pladser. Teaterforeningen har nu
fast kontor i Tværstræde 1, 3700
Rønne. Karen Kofoed er kasserer.

April 1984:
Børneteaterfestival på Bornholm i
april 1984. Opsøgende børneteater
fra hele landet deltager. Teaterforeningen Bornholm er medarrangør.
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Prisen forpligter
Det var et stolt øjeblik, da Teaterforeningen Bornholm i 2016 blev udråbt som
vinder blandt tre nominerede til Kulturkongen.dk’s Turnéteater-arrangørpris,
udtaler bestyrelsen:
”Vi har igennem alle årene lagt os i selen for, at teatergrupperne føler sig godt tilpas, når de ankommer til Rønne Theater eller et af vore andre spillesteder. Vi står klar
til at modtage teknikerne og er parate til at hjælpe med
opstilling, servere en god kop kaffe med kage, være med
til at skabe en hyggelig og god tone imellem os og vigtigst
af alt at vise stor respekt for det arbejde, det er at stille op
til aftenens forestilling og gå på scenen og levere en flot
præstation foran aftenens publikum. Både en kraftpræstation og kraftanstrengelse.
Som kronen på værket slutter aftenen med, at vi inviterer skuespillere og teknisk personale på et glas i Rønne Theaters Café. Vi mener, at det er særdeles vigtigt at
kende den verden og de betingelser, som vi hver især er
en del af, og det er den holdning, vi har haft og stadig
har, som har været med til, at vi modtog Kulturkongens
Arrangør-pris. Vi ved, at alle teatergrupper holder utrolig
meget af at komme til Bornholm og opføre forestillinger.”

Det var et stolt øjeblik for Jette Glavind Pedersen, Kirsten Mortensen, Bjarne Olsen og Hans Jørn Karlsen, da
de på vegne af bestyrelsen i 2016 modtog Kulturkongen.dks Turnéteater-arrangørpris.

Bestyrelsen

Der er et godt fællesskab i bestyrelsen og blandt de frivillige. Det smitter af på de tilrejsende teatre, og var med til
at sikre Teaterforeningen Bornholm turné-arrangørprisen i 2016.

Sæson 1984 – 1985:
11 forestillinger på programmet.
Publikum ønsker nummererede
pladser tilbage.
Sæson 1985 – 1986:
12 forestillinger på programmet.

Sæson 1986 – 1987:
11 forestillinger på programmet.
Skuespillerne giver det bornholmske publikum en meget flot
anmeldelse.
Sæson 1988 – 1989:
10 forestillinger på programmet.

Sæson 1991 – 1992:
Vi inddrog teater fra de baltiske
lande i vores repertoire. Gæstespil
fra Gdansk i Polen den 25. august
Sæson 1990 – 1991:
Helene Jæger bliver kasserer. Teater- 1991. Derudover spillede Bådteatret ”Kvinder i Opbrud” i juni
foreningskontor i Østermarie.
1992. Båden lå i Rønne Havn.
Sæson 1989 – 1990:
13 forestillinger på programmet.
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Teaterforeningen har ikke altid haft et
billetkontor som nu på Rønne Theater
Kæmpe omvæltning, da bestyrelsen besluttede at omlægge til on line booking,
beretter Kurt Espensen, som står i spidsen
for de frivillige billetsælgere.
Fra giroindbetaling og abonnementskort til kreditkort og
onlinekøb. Den daglige drift af Billetkontoret på Rønne
Theater har sin egen historie. I dag drives salget af frivillige.
I foreningens første sæson 1973/74 brugte man et giroindbetalingskort, og løssalgsbilletter var mere undtagelsen end reglen. En time før forestillingen var foreningens
kasserer mødt frem på teatret, og så kunne man henvende
sig og købe en løssalgsbillet til aftenens forestilling.
Helt frem til år 2008 er foreningens kasserer mødt frem
i teatrets foyer en time før forestillingen for at sælge løssalgsbilletter og for sammen med bestyrelsesmedlemmer
at få en snak med publikum. Ligesom det er i dag, var
det dengang meget inspirerende og hyggeligt at mødes
og snakke om teater og alt muligt andet med venner og
bekendte.
Foreningens første kasserer var Karen Kofoed. Herefter fulgte Helene Jæger, Lene Andersen, Kurt Espensen
og nuværende Erik Hansen.

vores billetsystem, men her i jubilæumsåret kører vi på 3. år med den bestillingsform, og det går meget fint.
Vi glæder os over de fremskridt, der er
sket igennem de 50 år, der er gået. Vi oplever, at vi nu kan sælge flere billetter og
yde en langt bedre service til publikum.
At vi følger med tiden og publikums
ønsker. Faktisk har det vist sig, at teatergængernes glæde ved selv at kunne
gå ind og bestemme, hvor de vil sidde,
langt overstiger udfordringerne med
det tekniske i billetsystemet.

Kurt Espensen

Billetter kom med posten
Teaterforeningen indførte det elektroniske billetsalg midt
i 90’erne, men det var stadig kassererens job med håndkraft at placere publikum på pladserne i salen. Billetterne
blev herefter printet og sendt ud med postvæsenet.
Det har igennem alle årene været et stort arbejde at
fordele og placere publikums abonnementsbestillinger
på pladser i teatersalen. Det er tidskrævende, men stiller
også krav til en matematisk indsigt hos den, som udfører
opgaven.
2008 sker der en stor omvæltning i billetsalgets historie.
Rønne Theaters Billetkontor åbnes, og der sælges billetter to timer hver eftermiddag på hverdage. Her kan man
møde frem og købe såvel abonnementsbilletter som løssalgsbilletter, gavekort og bytte billet til en anden dag og
få svar på spørgsmål om repertoiret og meget andet. Her
kan man blive serviceret både ved personligt fremmøde
men også ved at ringe i åbningstiden.
Sikken en omvæltning, da bestyrelsen besluttede at gå
all in og lave online booking fra sæsonen 2020/2021. Det
var nyt og spændende både for os og for publikum, men
også fuld af udfordringer. Ikke alle er lige fortrolige med

Bestyrelsen supplerer sig med en
ungdomsrepræsentant.
Sæson 1992 – 1993:
2 forskellige forestillinger, som
appellerer til unge opføres i Musikhuzet.

I dag fortrækker publikum selv at gå ind på hjemmesiden
og bestemme, hvor de vil sidde, siger Kurt Espensen.

Sæson 1993 – 1994:
Vi markerer vores 20 års jubilæumssæson i oktober 1993 med familieforestillingen ”Fyrtøjet”. Den
8. maj 1994 får vi besøg af Unga
Riksteatern med forestillingen ”Den
Lilla Farbrorn”.

Sikken en omvæltning, da
bestyrelsen besluttede at gå all in
og lave online booking fra sæsonen
2020/2021.
Sæson 1994 – 1995:
Teaterforeningen Bornholm søger
for første gang efter 10-15 frivillige
teaterinteresserede personer over
18 år med gode kræfter. Annonce i
sæsonbrochuren.

Sæson 1995 – 1996:
Jette Glavind Pedersen tiltræder
som formand efter Bent Kofoed.
Lone Bruun Beyer bliver næstformand og Kirsten Mortensen
sekretær. Vi slår et slag for de små/
smalle teatre med hele 6 forskellige
forestillinger, bl.a. på Musikhuzet.
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Kun to i hovedrollen på 50 år
Af Peter Tiemroth

Teaterforeningen Bornholms nuværende
formand Jette Glavind Pedersen har stået
i spidsen for bestyrelsen i 27 år og har været involveret i teater på Bornholm, siden
hun var ung folkeskolelærer i Klemensker.

Bornholms Musikforening og Rønne Theater. Men bedst
huskes den lille veltalende mand nok for sin og hustruens – ”minikoføddernes” – utrættelige husstandsomdelte
agitation for teaterforeningen.

Turnéhistorien
I slutningen af 1800-tallet var det almindeligt, at et par
forskellige teaterselskaber spillede to til fire uger på Bornholm med et stort repertoire og fire opførelser af hver.
Siden kom stilstand frem til 1921, hvorefter en teaterforening organiserede seriøse gæstespil frem til 1950.
I det daglige holdt lokale amatør- og dialektkomedier
liv i teatret, mens teaterforeningen skaffede finkulturelle
besøg af f. eks. Det kgl. Teater med et seriøst og ganske
moderne repertoire.
Desuden rejste private teaterselskaber med mere folkelige forestillinger fortsat til øen, lejede teatret og spillede
”på døren”.
Fra 1958 eksisterer i øvrigt en rigtig gæstebog, der afspejler teateraktiviteterne igennem et par menneskealdre.
Her i kan man bl. a. konstatere, at de fleste af landets
samtidige skuespillere – kendte som ukendte – har rundet
Rønne på et tidspunkt i deres karrierer – såfremt alderen
og helbredet kunne klare strabadserne.

- Det fede ved teater er, at det er en unik oplevelse hver
gang. Forestillingen i går var ikke den samme, som den i
dag. Man oplever et stort nærvær, og vi forsøger at sikre, at der er teaterforestillinger for alle. Herved er vi også
med til at holde liv i det gamle Rønne Theater.
Det konstaterer Jette Glavind Pedersen, der har været
formand for Teaterforeningen Bornholm i hele 27 år og
siddet i bestyrelsen siden 1987 og derved har spillet en
hovedrolle i øens teaterformidling igennem hele 34 år.
Næsten lige så bemærkelsesværdigt er, at foreningen
igennem de 50 år har klaret sig med kun to hovedrolleindehavere, idet den første – amtsskattedirektør Bent Kofoed – virkede helt frem til 1994 og var en del af den stiftende personkreds, der rakte tilbage til forgængeren Ridante.
Bent Ancher Kofoed, der døde i 2018 i København –
98 år – var blandt ildsjælene i samtidens
kulturliv. Bl. a. i
50 års
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Sæson 1996 – 1997:
København var i 1996 europæisk
kulturby. Teaterforeningen præsenterede i den anledning 2 H.C.
Andersen forestillinger.
Marts 1997:
2 teaterrejser til Det Kgl. Teater og
Ystad Teater.

å
ilæu rs
m

SÆSON 2020-2021
teater

Den 3. marts 1996:
Teaterrejse for første gang. Den
går til Ystad Teater, hvor vi skal se
operetten ”Den Glade Enke”. Vi
indleder et godt samarbejde med
Sverige.

50

jub

enbornh

Sæson 1997 – 1998:
Teaterrejser igen til både Ystad Teater, Folketeatret (Pelle Erobreren)
og Det Kgl. Teater. Vi forsøgte os
også med en balletrejse til Helsingborg Stadsteater, men fik ikke nok
tilmeldinger.

olm.dk

Sæson 1998 – 1999:
Teaterforeningen fejrer 25 års
jubilæum. Det år havde vi kun 9
forestillinger inden for abonnement,
men derimod 4 arrangementer
uden for abonnement. Heriblandt 3
teaterrejser.
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Et nervepirrende teaterTalegaverne bliver poleret og modet til
at give karakterer findes frem, når næste
sæsons repertoire planlægges og besluttes.
Af Peter Tiemroth
– Programmet er hårdt. Hver gruppe har fem minutter.
Det er virkelig en prøvelse for skuespillerne, det er knald
eller fald, om de får solgt deres forestilling. Især de små
teatre er nervøse, Det Kgl. tager det mere roligt.
Det fortæller sekretæren i Teaterforeningen Bornholm
Kirsten Mortensen om det store teater-battle for landets
63 teaterforeninger på et årligt seminar i november, der
afgør hvilke repertoirer, der den kommende sæson skal
på scenerne rundt i landet.
– Her præsenteres materiale fra de forskellige turnegrupper, hvoraf de fleste – op imod 70-80 stykker – med
skuespillere og salgspersonale og den kunstneriske leder
møder frem. De viser en lille bid af deres stykke eller
fortæller om det. Eventuelt har de en præsentationsvideo.
– I salen sidder bestyrelserne fra teaterforeningerne
og giver karakterer og kommentarer. Før der handles,
bliver der snakket med producenterne, der propaganderer for materialet. Producenterne har salgsboder over alt
og frister til en snak med små glas, chokolader og frugt.
– Lørdag aften er der festmiddag med uddelinger af
priser og taler en masse. Søndag formiddag er der en
eller anden relevant debat, og ved 13-tiden er alle på vej
hjem med en lille madpose til hjemturen, slæbende på
tonstunge poser med foldere og reklamer for stykkerne.
– Det overordnede mål er at lægge et repertoire, der
spænder bredt. Og timerne på tog og færge bruger vi så
til at debattere, hvilke forestillinger vi absolut må have,
og hvilke, der kan skrottes straks, og så alle dem midt i
mellem. Som oftest har vi op imod 50, som vi da hver
især har favoritter i blandt, men vi skal ned på ca. 20
plus minus!!

eller anden grund ikke har kunnet være med på seminaret, også skal have indflydelse på valget, siger Kirsten
Mortensen, der selv har siddet i bestyrelsen i 30 år.
– Det er som regel et monstermøde på mange timer,
hvortil vi på forhånd har indkøbt sandwich eller lignende
og poleret vores talegaver. Men det lykkes altid, hvorefter
sekretæren bruger timevis derhjemme, på at få lavet en
brugbar oversigt over, hvad vi besluttede.
– Kassereren bruger ligeledes timer på at få lavet en
økonomisk oversigt, og formanden bruger et astronomisk
antal timer på at forhandle med grupperne. Og endelig
har vi så et program, som vi kan omsætte til en fantastisk
brochure, smiler Kirsten Mortensen,.
– Der skal være mindst fire helst fem tilbud, som hovedparten af vores abonnenter synes, at dem må de altså se. Man skal købe et abonnementsbevis og mindst tre

Monstermøde
– Den endelig vurdering klares ved et efterfølgende møde
om mandagen, hvor de bestyrelsesmedlemmer, der af en

Søndag den 14. februar 1999 oplever vi Lisbeth Dahl i sin glansrolle
”Shirley Valentine”.
Sæson 1999 – 2000:
Teaterforeningen flytter sit kontor
fra Østermarie til Store Torv 6A i
Musikhuzet. Ny kasserer er Lene S.

Rønne Theaters Gæstebog
- spændende læsning!

Andersen. Mandag den 3. april oplever publikum 3 unge, forholdsvis
ukendte skuespillere i ”Elton Johns
Briller”. Nicolas Bro, Ture Lindhardt og Jacob Cedergren.

Sæson 2000 – 2001:
DT´s årlige teaterseminar afholdtes
for første gang på Bornholm den
17. - 19. november 2000. Vi præsenterede 2 forestillinger ”Luft og
Vand-Foetus” af Meridiano Teatret
samt ”Som man behager” af Det
Danske Teater. Mere end 300 tea-

terfolk fra hele landet deltog. Den
flotte åbning foregik på Kunstmuseet. Seminaret afholdtes på Hotel
Griffen.
Sæson 2001 – 2002:
Teaterforeningen får ny kasserer
Kurt Espensen. Vi får også en
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-battle
forestillinger for at blive abonnent – altså for at kunne få
billetterne til den pænt reducerede pris.
Så gælder det om, at der er mindst en meget tillokkende forestilling. Med fire billetter får man nemlig en gratis
bonusforestilling. Det benytter de fleste sig af. Men rigtig
mange køber heldigvis flere end fire.

Favorit-genrer
En ret stor del af vores publikum er +60. De vil gerne
have klassikere, Holberg, Shakespeare, Ibsen, Strindberg, Keld Abel, Pinter, Brecht med flere. Men gerne i
endog stærkt moderniserede udgaver. Og de bliver sjovt
nok måske ligefrem lidt skuffede, hvis scenografi og
fortolkning er ligeså klassisk som den oprindelige tekst.
– Genremæssigt skal vi have mindst to familieforestillinger. Vi skal have meget drama, helst med i hvert
fald 1 ægte klassiker. Desuden en til to danseforestillinger – det tiltrækker de unge – og nogle letbenede
komedier – helst med et enkelt eller flere store navne.
– Musik er også vigtigt. Forskellige kabaret/visesang-forestillinger, og en kammeropera er også en
sikker sællert. Monologer, som er mest overkommelige for de små teatre, er der
mange af. Vi vælger både
de muntre, der tangerer
standup-komik og de dybt
seriøse og rystende,
Endelig skal vi helst have
Det Kgl. Teater med mere
end én forestilling. Men det
er stykkerne og ikke udbyderne, vi primært går efter,
selv om vi da har vores yndlingsteatre, slutter Kirsten
Mortensen, der i øvrigt også
har været formand for den historiske ejendom Rønne Theater.

Rønne Theaters Gæstebog: Bemærk til højre for blodddråben,
at en ung 27 årig Søren Sætter
Lassen var blandt de optrædende på Bornholm i 1982.

Hilsen i gæstebogen fra Lisbeth
Dahl, der 9. december 2018
optrådte sammen med bl.a.
Sonja Oppenhagen og Susanne Heinrich, i Folketeatrets “I
sidste øjeblik” - en pragtkomedie om tre gamle veninder, der
taler lige ud af posen.

e-mailadresse og opretter en hjemmeside. Dansen får igen en stor
plads i repertoiret.

Vi viser 2 x 2 danseforestillinger, og
for første gang prøver vi et teaterforedrag i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Emnet var ”Elementær dramaturgi”. Rønne Theater er nyrenoveret i
denne sæson.

Sæson 2002 – 2003:
15 forestillinger. Heraf P.O.Enquists
mesterværk ”Fra Regnormenes liv”
den 25. marts med Henrik Koefoed
og Karen Lise Mynster.
Sæson 2003 – 2004:
Reservation af billetter kan ske via

Der skal
være mindst
fire helst fem
tilbud, som
hovedparten
af vores abonnenter synes,
at dem må de
altså se.

hjemmesiden og e-mail. Den 20.
november opførte vi ”Det bliver
sagt” med skuespiller Morten
Nielsen. Dramatisering af Kristian
Ditlev Jensens rystende selvbiografi.
Opføres på seminaret på Snorrebakken.
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Frivillige hjælpere gennem 50 år
Henry Bech, som var teaterforeningens
første tovholder for de frivillige, som bygger scenen op og piller den ned igen efter
forestillingen, fortæller her, hvordan det
frivillige arbejde kom i gang.
Da min hustru Lis og jeg kom til Bornholm i 1972,
meldte vi os straks ind i Teaterforeningen Bornholm. Jeg
er født og opvokset i Rønne, så jeg kendte vores gamle
smukke teater.
Vi deltog i generalforsamlingen på biblioteket og blev
sammen med formand Jette Glavind Pedersen valgt ind
i foreningens bestyrelse. Det har vi haft meget glæde af.
På et af de første bestyrelsesmøder drøftede vi de forholdsvis store udgifter til de mange forestillinger, som vi
gerne ville have. Man købte arbejdskraften til at bygge
scenen op ofte til aften- og weekenbetaling.
Der opstod ideen om ” frivillige hjælpere”, og jeg påtog mig som en slags tovholder for bestyrelsen opgaven
med at kapre frivillige. Det stod hurtigt klart, at det skulle

være yngre stærke pensionister med interesse for kultur
og teater.
Men først skulle vi drøfte vore planer med ledelse og
scenemester på Rønne Theater, som naturligvis har ansvaret for det, der foregår på scenen. Det gik heldigvis
også godt – og samarbejdet har gennem snart 50 år fungeret upåklageligt. Teatrets scenemester var villig til at oplære os i udtryk som kongeside og dameside og træne os
i betjening af diverse snoretræk.
Fantastisk er det at tænke tilbage på, hvor godt det er
gået, når der gennem årene har været 20-30 forskellige
hjælpere og flere udskiftninger af scenemestre. Samarbejdet mellem frivillige og teatrets egne folk har været så
succesfuldt, tror jeg, fordi vi ikke kun har bygget op og
pillet ned. Vi har bredt vores opgaver ud, senest har vi
bygget boder i Teaterstræde til det årligt tilbagevendende
arrangement “Jul på Rønne Theater”.

Vi har varierede opgaver
Samarbejdet har lykkeligvis også medført hyggelige sammenkomster og fester i teatrets have eller i caféen.
Tovholder er i øjeblikket Johan Sørensen, som har overtaget stafetten efter mig. Han har på bedste vis et hold

En gang om året siger teaterforeningens bestyrelse tak for indsatsen til de frivillige med en sommerfest,
der holdes i Hjørnesalen på Rønne Theater. Billedet er fra juni 2022.

Sæson 2005 – 2006:
Nyt layout på Brochuren. Farvel til
den gamle forside med illustration
af Karen Degett. Ny forside med
2004 – 2005:
15 forestillinger tilbydes. Vi deltager fotocollage af teaterforestillingerne.
i Bornholms Kulturuge i september Vi udvikler vores hjemmeside. Vi
bliver en del af Bornholms Egnsmed forestillingen ”Lig i lasten”
teater, og i fællesskab laver vi en
med Musikteatret Undergrunden.
Efteråret 2003: Ideen om Gavekort
til teaterbilletter opstår.

til København, ballet i Malmø og
halvårlig brochureoversigt over
påskekoncert med Nylarskoret.
arrangementer på Rønne Theater.
Danseteater i Kulturugen.
Vi får besøg af Verdenssopranen
Inga Nielsen. Forhøjede billetpriser.
Sæson 2007 – 2008:
20 forestillinger. Juleforestilling
Sæson 2006 – 2007:
på teaterloftet. Vi begynder på en
Masser af samarbejde. En danhyggelig tradition med gløgg og
segruppe fra Senegal. Operature
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Jubilæumshilsen fra
Folketeatrets turnéchef
Gennem 50 år har Folketeatret leveret en perlerække af forestillinger til
Bornholm. Turnéchef Gitte Hørning
takker for samarbejdet.

Rønne Theaters pedel Lars Funk (t.v.), frivillig Jacob
Binzer og frivillig Jørgen Kofoed forsyner sig til den
årlige frivillighedsfest, hvor menuen altid er den
samme: smørrebrød og svesketærte.

frivillige hjælpere til sin rådighed, når turneteatrenes
kæmpestore lastbiler ruller ind i Teaterstræde.
I de senere år har Teaterforeningen Bornholm
haft omkring 20 forestillinger på repertoiret, så der
er nok at se til i vinterhalvåret. Vi modtager et såkaldt scenemesterbrev, hvori der som regel kræves
tre-fire hjælpere. Nogle gange flere.
Sammen med de tilrejsende scenefolk og teatrets
scenemester opbygger vi kulisser og scenografi til
den pågældende forestilling, så der er god tid til indstilling af lys og lyd, som i vore dage er uhyre vigtigt.
Opstillingen varer ofte tre-fire timer og nedtagningen ofte en-to timer. Klokken er mange gange 23,
inden vi slutter med en velfortjent drink.
Det kan lyde som et tungt og tidskrævende arbejde, det er det også, men mange frivillige fortsætter
år efter år, fordi det er interessant og spændende at
være sammen og møde både scenefolk og skuespillere.
De frivillige bygger op og piller ned og er dermed
med til at sikre, at der er råd til to ekstra teaterforestillinger hvert år. Og det er jo ikke så ringe endda!

At spille på Bornholm er en særlig oplevelse for
et rejsende turnerende teater. Rejsen er længere,
end vi er vant til og kræver mere planlægning, for
man kan jo ikke nå til Rønne uden en rejsedag på
hver side.
Så snart man ankommer til Rønne Theater,
træder man ind i det dejligste levende ”teatermuseum”. Man mærker historiens vingesus på det
skønne gamle teater.
Folketeatret (og før det Det Danske Teater) er
kommet til Bornholm med to til fem titler, jeg tror
i samtlige de år, Teaterforening Bornholm har eksisteret.
I er en af vores absolutte stamkunder i turnélandskabet – en forening, som både kan og vil
byde sine gæster på mange oplevelser. I spiller et
varieret og spændende repertoire. I kommer på
smukkeste vis hele paletten rundt.
Rønne Theater, der hører til blandt de mindste
scener i landet, giver nogle særlige udfordringer
for skespillere og teknikere. Scenen er skrå (dem
er der ikke mange tilbage af i Danmark), på scenen står bærende søjler, som kan vanskeliggøre
placeringen af scenografien, og garderoberne er
få og små ude bag scenen.
MEN den charme, der er ved at besøge Teaterforeningen Bornholm på det hyggelige gamle
teater betyder, at dagene altid bliver sjove, og folk
får en god oplevelse ud af at rejse til Rønne. Alle
bliver modtaget med stor varme og entusiasme, et
kæmpe plus for de rejsende folk.
Netop fordi der så ofte var udsolgt på Rønne Theater, lagde jeg for nogle år siden pres på
formand Jette Glavind Pedersen for at tage flere
forestillinger end bare den ene, der plejer at være.
Og med Den stundesløse i sæson 13-14 aftalte
vi så at spille to gange – og der blev solgt mange
billetter!
Stort tillykke til en engageret og velfungerende
teaterforening!
Måtte I have medvind også i årene fremover!

Henry Bech

æbleskiver i Cafeen. Vi arrangerer
en teaterrejse til det nybyggede
skuespilhus i København.
Sæson 2008 – 2009:
Vi begynder at præsentere debat
efter nogle forestillinger. Bl.a. med
Anne Marie Helger. Dukketeater

fra Vilnius i Litauen på både Rønne 1 forestilling på Store Torv i Rønne
Theater og Svanekegaarden i Kul- og 1 forestilling i skolegården på
Åvangsskolen. Dansk Rakkerpak
turugen.
spillede ”Rickshaw”.
August 2009: Dette blev optakten
Sæson 2009 – 2010:
til Bornholms Internationale GadeTeaterforeningen præsenterer
teaterfestival. Vi markerer dermed,
gadeteater i august 2009 med
at teatersæsonen er startet, og at
Dansk Rakkerpak. Vi arrangerede

Gitte Hørning

vi har mange tilbud hele vinteren.
I sæsonen opfører vi forestillinger
både på Elværket og i Nicolaj Kirke
samt i Svanekegaarden.
Sæson 2010 – 2011:
Vi gentager sucessen fra sidste
år med at vise gadeteater og gøre
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10 pragtfulde somre
med gadeteaterfestival på øen
I juli 2011 lykkedes det Bornholm at få sin
egen internationale gadeteaterfestival.
Formand Jette Glavind Pedersen beretter
her, hvordan det kunne lade sig gøre.
Teaterforeningen Bornholm og teatergruppen Dansk
Rakkerpak fik en god idé: Vi vil vise teater også om sommeren i samarbejde med nogle byer rundt på øen, og vi
vil samtidig gøre opmærksom på teaterforeningens vinterprogram.
Dansk Rakkerpak er en international gadeteatergruppe
med stor erfaring og viden på området. Teaterforeningen
Bornholm havde lyst til at skabe en ny tradition på Bornholm, og vi havde kræfterne, lokalkendskabet og de frivillige, som skulle medvirke til, at det kunne sættes i værk.
Gadeteater før 2011 var en sjælden begivenhed, men
teaterforeningen havde dog i årene før taget nogle små
tiltag sammen med Dansk Rakkerpak, hvor vi viste deres

skønne forestillinger ”Rickshaw” og ”La Fontaine” på St.
Torv, i Holkadalen og i skolegården på Aavangsskolen.
Vores glimrende samarbejde med Rakkerpak med
skuespiller Niels Peter Kløft i spidsen lagde grunden til en
rigtig gadeteaterfestival med både danske og udenlandske
teatergrupper. I 2011 var festivalbyerne Gudhjem, Nexø,
Svaneke og Rønne med deltagelse af teatergrupper fra
både Italien, Frankrig, Belgien og Danmark.

Gadeteater kan noget unikt
Gadeteater kommer ud til publikum, der hvor de er. Der
skal ikke løses billet, og det får derfor også fat i folk, der
ikke kommer i det traditionelle teater. Teaterformen er
båret af et fysisk udtryk og i et nonverbalt univers, så det
forstås på tværs af sociale, aldersmæssige, kulturelle og
sproglige forskelle. Gadeteater er ikke blot tilfældig underholdning på gågaden. Det er en genre inden for teater,
som er ypperlig og meget ambitiøs.
Derfor skulle Bornholm også have en sådan festival,
syntes vi i Teaterforeningen Bornholms bestyrelse.

Forestillingen ”Dragen er løs” med Niels Peter Kløft under Gadeteaterfestivalen i 2014. Foto: Berit Hvassum

reklame for den kommende sæson.
Dansk Rakkerpak spiller forestillingen ”La Fontaine” på St. Torv i
Rønne og i Holkadalen i Gudhjem.
Kæmpe succes, og bestyrelsen og
Dansk Rakkerpak beslutter at lave
en større gadeteaterfestival i næste
sæson.

Efteråret 2010: Den Ny lille teatersal på Rønne Theater indvies.
Vi indfører BONUS forestillinger
i denne sæson, og vi begynder at
udsende Nyhedsbreve til publikum med Kirsten Mortensen som
redaktør.

Sæson 2011 – 2012:
Bornholms Internationale Gadeteaterfestival (bigf.dk) skydes i gang
i juli 2011. Grupper fra 3 forskellige lande. Gratis adgang. Afvikles
i Gudhjem, Svaneke, Nexø og
Rønne.

August 2011: Teaterforeningen
samarbejder i fællesskab med
Kunstmuseet om Opera i det fri fra
Det Kgl. Teater. Vi har i sæsonen 3
forestillinger med udgangspunkt i
en billedkunstner. Derfor arrangerer
vi 3 kunstforedrag om Oluf Høst,
Jørgen Nash og Emil Nolde.
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Nørresand, Gudhjem 2022. Gruppen Bruta L.HURyCAN. Foto: Ulla Bechsgaard
Lige siden 2011 har traditionen været holdt med god
støtte fra kommunen, staten og diverse fonde. Festivalen
er blevet en fast bestanddel i den bornholmske sommer.
Vi ved, at mange lægger deres rejseplaner og ferier efter
at kunne komme til Bornholm i de dage, hvor festivalen
afholdes. Flere byer på Bornholm har lagt gader, stræder
og pladser til.

”Highlight på mit CV”
I 2022 – efter 10 fantastiske år – har Teaterforeningen
ønsket at overdrage festivalen til en ny arrangør. Foreningen Undreværket i Gudhjem under ledelse af Thomas
Danielsen og Helene Høm har overtaget opgaven og vil
fortsætte denne pragtfulde tradition.
Festivalens medarrangør, skuespiller og medstifter af
Dansk Rakkerpak Niels Peter Kløft siger om festivalen:
”For mig blev 2011 året, hvor en drøm blev til virkelighed, og en lille fin intim international gadeteaterfestival
så dagens lys. At være vært for denne festival med gæster
fra hele verden, har været en kæmpe fornøjelse og givet
uforglemmelige minder.
Tak Bornholm for din natur. Tak til teaterforeningens
bestyrelse for at spille med. Tak Statens Kunstfond, sponsorer og fonde for økonomisk støtte. Tak kolleger, venner
og ikke mindst tak til min families opbakning og store
arbejde for festivalen…Tak publikum, ingen festival uden
jer. Tak til Undreværket for at føre festivalen videre.
Bornholms Internationale Gadeteaterfestival – du er et
highlight på mit CV.”
Jeg er helt enig med Niels Peter. At vi i fællesskab har
fået skabt denne tradition her på dejlige Bornholm er
også et højdepunkt i mit og Teaterforeningen Bornholms
mangeårige aktiviteter og tiltag.

Jette Glavind Pedersen

Sæson 2012 – 2013:
Gadeteaterfestivalen vokser.
Grupper fra Spanien, Frankrig og
Danmark. Fortsat godt samarbejde
med Højskolen og Svanekegaarden.
Juleforestilling på NY Scene.

Sæson 2013 – 2014:
Teaterforeningens 40 års jubilæum
fejres den 4. september. Gadeteaterfestival vokser fortsat. Nu 19
forestillinger. Igen ”Opera i det fri”
på Kunstmuseet.

I 2022 – efter 10 fantastiske år – har Teaterforeningen
ønsket at overdrage festivalen
til en ny arrangør. Foreningen
Undreværket i Gudhjem under
ledelse af Thomas Danielsen
og Helene Høm har overtaget
opgaven og vil fortsætte denne
pragtfulde tradition.

Første gadeteaterfestival i Hasle 2019.
Foto: Berit Hvassum

Sæson 2014 – 2015:
Bølle Bob i Nordlandshallen.
Sæson 2015 – 2016:
Gadeteaterfestival med 18 forestillinger og teatersæsonen med 23
forestillinger. Vi begynder nu med
at tilbyde INTRO til nogle forestil-

linger. F.eks. ”Sympati for Djævlen”
af Teater FÅR 302.
Rønne Theaters Billetsalg etableres
under ledelse af Kurt Espensen og
Teaterforeningen Bornholm. Der
er åbent på hverdage fra kl. 15 - 17
samt 1 time før forestillingerne.
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Børnene og de unge er jo
fremtidens teaterpublikum
Selvfølgelig er Teaterforeningen Bornholm
også optaget af at tilbyde
børn og unge i skoler og
institutioner lokale scenekunstoplevelser. Jette
Glavind Pedersen giver her
et historisk tilbageblik.
Da Skolescenen i Danmark af forskellige grunde ophørte tilbage i
begyndelsen af 1970´erne blev der
skabt grobund for og et helt nyt marked for at tilbyde skoler og institutioner scenekunstoplevelser for børn og
unge.
Faktisk begyndte det allerede
i 1969-70, hvor teatergrupperne
Comedievognen og Banden drog
ud på landevejene med forskellige
teaterforestillinger. Det var dengang
langhårede teaterfolk i særpræget påklædning kørende i gamle farvestrålende teaterbiler – såkaldte rugbrød.
De skabte opmærksomhed, hvor de

kom frem, og ofte oplevede de at blive afvist på landets hoteller, når de
var på turné.
Heldigvis var der flere og flere
skoler over hele landet, som tog godt
imod dem. Også her på Bornholm
kom de, og jeg var en af de heldige
skolelærere, som blev teaterkontaktlærer – det var på Klemensker skole
– og fik til opgave at bestille teatergrupperne og sørge godt for dem,
når de ankom. En meget spændende
opgave.
Op gennem 70’ erne blev der skabt
et helt netværk på Bornholm af teaterkontaktlærere på skolerne og i børnehaverne. I spidsen stod børnebibliotekar Kirsten Larsen, og sammen
med lærer Jette Spangsby fra Rønne
Privatskole og undertegnede startede
vi en intensivering af teaterudbuddene rundt om på samtlige skoler på
Bornholm.

Som børn i slikbutik
Den første børneteaterfestival fandt
sted i 1971 i Herning og året efter
i 1972 i Nykøbing Falster. Herefter
kørte det slag i slag, og festivalerne

blev større og større. Hvornår Kirsten Larsen, Jette Spangsby og jeg
begyndte at tage af sted til dem, husker jeg ikke, men det var i 70’ erne,
og det var akkurat som at sende børn
ind i en slikbutik for at vælge.
Vi oplevede så meget spændende
teater, og vi kom hjem til Bornholm
fulde af indtryk, som udmøntede sig
i et vældigt teaterprogram for skolerne. Desværre ville alle skoler ikke
være med, bl.a. af økonomiske grunde, men flere og flere fulgte trop efterhånden, som årene gik.
Bestyrelsen i teaterforeningen
Bornholm fandt meget hurtigt ud
af, at det var vigtigt at præsentere de
kommende generationer for scenekunstoplevelser. Dengang primært
ude på skoler og biblioteker – primært ud fra devisen om, at teatret
skulle komme ud til publikum, hvor
de nu boede, arbejdede og gik i skole. Først flere år senere opstår tanken
om, at selvfølgelig skal vi have børn
og unge tilbage i de polstrede sæder i
teatersalene. Dette arbejder vi meget
på kan ske ved at arrangere familieforestillinger og etablere samarbejde
med bl.a. Campus.
I årene 1995 til 2013 var det Kurt
Espensen, Teaterforeningens kasserer, samt undertegnede der stod for
formidlingen af børneteater til skoler
og institutioner på Bornholm. Et tidskrævende, men meget dejligt arbejde.
Fra år 2013 blev opgaven overtaget
af Egnsteatret Bornholms Teater.
Teaterforeningen Bornholm glæder sig meget over samarbejdet med
Campus, og hvert år laver vi to formiddagsforestillinger for eleverne.
Desuden to årlige forestillinger,
som henvender sig til børnefamilier.
Vi satser på at skabe teaterinteresse
også for de kommende generationer
– fremtidens teaterpublikum.

”Villads fra Valby” af Louise SchouwTeater. Forestillingen var på teaterforeningens program oktober 2016. Foto: Louise SchouwTeater.

Sæson 2016 – 2017:
Gadeteaterfestival for 6. gang. Teaterforeningen Bornholm modtager
Kulturkongens Pris for bedste
turnéteaterarrangør. Vi modtager
den under DT seminaret i november 2016.

Sæsonen 2016 – 2017:
Vi samarbejder med Bornholms
Dramaskole om juleforestillingen. Vi
laver en forrygende Teaterkoncert
i Musikhuzet ”Vi sidder bare her”
med Jørgen Leth, Mikael Simpson
og Fridtjof Toksvig. Vi byder på
teater af Teatergrad i et privat hjem

”Et Dukkehjem” samt på Plejehjemmet Lunden ”Husker du?”
2017 – 2018:
Gadeteaterfestival i 5 byer og fra
5 lande. Igen flere forestillinger
rettet mod børn og unge i vores
sæsonprogram. En forestilling af

Jette Glavind Pedersen

Teatergrad ”Demokrati” opføres i
Kommunalbestyrelsessalen, og en
forestilling ”Vil en kummefryser
være noget for mig?” på Villa Nova.
Bertolt Brecht og ”Svendborgdigte”
med Søren Huus i Musikhuzet.

15

”Vi elsker teater”
Hvorfor kommer der ikke flere unge til
Teaterforeningen Bornholms forestillinger. Det spørgsmål har teaterforeningens
sekretær, Kirsten Mortensen, diskuteret
med to unge, som er vilde med teatret.
Vi elsker teater. Dette udsagn kommer samstemmende
fra gymnasieelev og medlem af Ungerådet på Bornholm
Simone Bærnthsen og Joar Cirkola, der er i lære som scenemester på Rønne Theater.
Simone og Joar mener ikke, at der er tradition for at
tænke på teater, når man som ung får lyst til at opleve
noget. En tur i biffen, en koncert, Palæen med mange
mennesker og en øl eller flere er de muligheder, man som
ung først tænker på.
De fleste unge har nok den fordom, at teater er for den
ældre generation. Mon ikke det er for dyrt, kedeligt eller
uvedkommende!

Kommunikér på de unges præmisser
Joar er inde på, at teatermuligheden ikke kommunikeres
ud på en måde, der rammer de unge. Det skal ud i de
små interessegrupper. Joar nævner Club Rising, hvor
man deler interessen for musik, som et eksempel på en
afslappet gruppe, hvor der sker en masse, og stemningen
er uformel.
Her kunne teaterforeningen præsentere sin brochure
og høre, om der var en eller flere forestillinger, de unge
kunne have lyst til at se. Måske kunne de samtidig få en
snak med skuespillerne eller en snak med teaterforeningen om, hvorfor de havde valgt de forskellige forestillinger – mulighederne er legio.
Simone supplerer med, at man kunne snakke med dramaskolen og andre grupper på Kulturskolen om et fælles projekt i forbindelse med teater. Hun mener, at det
er vigtigt, der er forestillinger, som unge kan se sig selv
i. Romeo og Julie, den evigt unge kærlighedshistorie, er
bare et eksempel.
En vigtig pointe fra hende er, at teatret er noget, alle
aldersgrupper kan nyde sammen.
Hvad er forskellen på at se en teaterforestilling fremfor
en film?
Her er de spontant enige. Intensiteten. Hver forestilling er
unik, den før var en anden, og den næste er en ny. En lille
ændring i truppens stemning, publikums reaktioner eller
mangel på samme kan ændre alt. Man mærker skuespil-

Sæson 2018 – 2019:
Masser af gadeteater. 24 forestillinger i sæsonprogrammet.

Her ses Joar Cirkola, som er i lære som scenetekniker
på Rønne Theater, hvor Teaterforeningen Bornholm
præsenterer de fleste af deres forestillinger.
Foto: Verner Kjærsgaard
lernes sved, nervøsitet og koncentration. Den oplevelse
overgår både film og fjernsyn.
Hvis man går i teatret i København, ser man en meget
større aldersspredning, så selvfølgelig kan det lykkes, vi
skal bare arbejde videre på det, så skal Teaterforeningen
nok kunne fejre et nyt jubilæum om 25 år. Tak til Simone
og Joar for en spændende og givende samtale.

Teaterforeningen Bornholm åbner
op for on-line bestilling af abonnementsforestillinger. Vi har 22 forestillinger på programmet. Vi prøver
Sæson 2020 – 2021:
for første gang at bruge Gudhjem
Gadeteaterfestivalen fylder 10 år,
Sæson 2019 – 2020:
Teaterforeningen står nu selv for at men vi må desværre aflyse på grund Museum som spillested. ”Annas
Verden” af Det Flydende Teater.
arrangere Gadeteaterfestivalen, som af corona.
Vi spiller med corona-restriktioner,
lægges i Hasle, Rønne og Gudhjem.
Corona tvinger os til at aflyse 5
forestillinger.

Kirsten Mortensen

men må aflyse den sidste forestilling
før jul. Herefter aflyses hele forårssæsonen på grund af corona-restriktionerne. I juni gennemfører
vi sæsonens sidste forestilling ”Al
Magt til Folket”.
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Den store omvæltning

Stifteren af Teater Next, skuespiller Christian Bergmann, takker for, at Teaterforeningen Bornholm som en af de første fik
øje på producentvirksomheden Teater
Next, da den var nystartet i 2017.

Teatergængerne er glade for, at de selv kan bestemme,
hvor de vil sidde i teatersalen. Da online-bestilling blev
indført til sæsonen 2020-2021 var det en stor omvæltning, men i dag går det godt, og man kan stadig få personlig betjening.
Man køber billetter på www.teaterforeningenbornholm.dk eller www.bornholmbilletten.dk eller ved at
møde op og få personlig betjening på alle hverdage
kl. 15-17 på Rønne Theater.

Teater Next besøgte første gang Teaterforeningen Bornholm den 20. oktober 2018, hvor Teater Next var knapt
et år gammelt. Bestyrelsen var blandt de allerførste, som
”så” os og sørgede for, at vi kunne besøge det smukke
Rønne Theater med børne/familieforestillingen ”Den lille prins”.
Siden har Teaterforeningen Bornholm købt en håndfuld af vores forestillinger, så vi hver sæson har spillet
på Bornholm. Udover ”Den lille prins” har vi besøgt
foreningen med ”Doppler”, ”Ilt” og ”Cirkelines museskole” – og til julen 2022 kommer vi med familieforestillingen ”God jul, Cirkeline”, som vi glæder os meget til.
For os alle på forestillingerne, og specielt for undertegnede, er det noget særligt at gæsteoptræde på Rønnes
gamle teater, som jeg gennem min skuespilleruddannelse
og fra kolleger har hørt utrolig meget om.
En af anekdoterne stammer fra en begivenhed i 1851,
da Frederik VII og hans gemalinde Grevinde Danner
besøgte Bornholm, og Rønne Theater blev omdannet til
kongelig festsal med nylagt gulv i scenehøjde. At gå rundt
i de autentiske gange og se gamle avisudklip og plakater
er som at blive kastet tilbage i tiden og blive en del af historien på det gamle teater.
Mine skuespillere, teknikere og jeg glæder os altid til
at besøge Rønne Theater og møde den gæstfrihed, som
Teaterforeningens bestyrelse viser ved at invitere på en
godnatdrink og en god snak efter forestillingen. Det er
en tradition, som vi alle i Teater Next holder meget af og
glæder os til.
Kære Teaterforeningen Bornholm! Hjertelig tillykke
med de første 50 år. Jeg håber, at I vil blive ved med at
være kulturfyrtårnet på Bornholm og give bornholmerne
kvalitetssikret og vedkommende teater.

Christian Bergmann og Teater Next

Sæson 2021 – 2022:
Teaterbrochuren får ny layout.
A4 størrelse. Færre sider. Hjemmesiden udbygges med flere
informationer. Gadeteaterfestivalen fejrer sit 10 års jubilæum et
år forsinket.

Maj 2021: Vi assisterer publikum
med at købe on-line billetter.
Mange elever fra Campus kommer i teatret til forestillingerne
”Forræder” på Musikhuzet og
”Bohr” på Rønne Theater. Højskolen får billetter til ”Tour de
chambre” og ”Ilt”.

22. - 24. juli 2022: Gadeteaterfestival 2022 i Gudhjem, Hasle
og Rønne. 9 teatergrupper og
26. forestillinger. Bornholms
Internationale Gadeteaterfestival
er fra 2022 overtaget af Undreværket i Gudhjem.

Sæson 2022 – 2023:
Teaterforeningens 50 års jubilæum. Fejres i september fra den
26. - 30. september. 6 teaterforestillinger og en fødselsdagsreception i uge 39.
Vi udgiver et jubilæumsskrift.
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Den arbejdende bestyrelse

Jette Glavind Pedersen: bestyrelsesmedlem 1987-, formand 1994-

Ingrid Eriksen:
suppleant til bestyrelsen 2021-

Peter Kruckow:
bestyrelsesmedlem 2021-

Peter Kjøller:
bestyrelsesmedlem 2020-

Dorthe Sørensen:
bestyrelsesmedlem 2021-

Lis Bech:
næstformand, bestyrelsesmedlem
1992-

Kirsten Mortensen:
sekretær, bestyrelsesmedlem
1989-

Kurt Espensen:
billetansvarlig, kasserer 2001-2015

Thomas Danielsen:
suppleant til bestyrelsen 2021-

Johan Sørensen:
bestyrelsesmedlem 2010-

Erik Hansen:
kasserer 2015-

Sanne Prag:
bestyrelsesmedlem 2018-

Teaterforeningen Bornholms bestyrelse har sat sig på tilskuerpladserne i Rønne Theaters sal.

Vi har arbejdstøjet på – også i fremtiden
Bestyrelsen har sat sig i teatersæderne og er klar til at formidle mange flere teateroplevelser. Vi tror på, at vi udfører et nyttigt kulturelt arbejde ved at skabe en række scenekunstneriske tilbud til bornholmerne. Således at man
ikke absolut behøver at rejse til København for at gå i
teatret.
Det er en vigtig drivkraft for bestyrelsen og de øvrige
frivillige at medvirke til at bringe levende scenekunst til
lokalsamfundet. Det skaber arbejdsglæde og lyst til udfordringerne.
En af de spændende opgaver, som venter, er at være
åben over for alt det nye, som rører sig i teaterlivet. Vi skal
huske også at vælge forestillinger, som skubber til grænserne for, hvad teatret kan. Scenekunst som appellerer
både til vores eksisterende og nye publikumsgrupper.
Så arbejdstøjet på og i gang med at passe arbejdsopgaverne i det store årshjul. Vi skal til det spændende årlige
teaterseminar et sted i Danmark, hvor vi skal beslutte os
for repertoiret, som er så vigtigt, da der skal være noget
for enhver smag.

Vi skal afvikle alle vores forestillinger, som ligger som
perler på snor hele vinteren igennem. Vi skal tage godt
imod både publikum og teaterfolket. Der skal skrives
pressemeddelelser og tages kontakt til publikumsgrupper.
Billetterne sælger nemlig ikke sig selv.
Siden 1996 har vi arrangeret teaterture. De første år
til det smukke Ystad Teater, og senere til både Det Kgl.
Teater og Folketeatret. Hvert år har vi glædet os over at
stå som arrangør.
Teaterrejsen til Malmø er blevet en tradition, så vi også
kan opleve musicals og opera på en stor scene. En éndagstur til Sverige med færge, bus og dejlig frokost før vi
når Malmø, hvor den spændende teateroplevelse venter.
Hyggeligt samvær. En populær begivenhed, som vi gerne
vil holde fast i.
Markedsføring og synlighed er vigtige slagord i fremtidens bestyrelsesarbejde, for uden publikum kan en teaterforestilling ikke leve. Det er i samspillet mellem scenekunstnerne på scenen og publikum i stolene i salen, at
oplevelserne sker, og fortællingerne udfolder sig.

50

år
jubilæu s
m

