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Kære publikum!

Velkommen til ”FORTUNA – Lokkans Godinja”
Stykket er det senest skrevne i en lang tradition, der strækker sig over 100 år 
tilbage; folkelige komedier, som er skrevet direkte på måled... på bornholmsk.

Med denne opførelse markerer Bornholmsk Amatørscene, at vi nu gennem 
50 år har opført dialektkomedier af denne type, som vores særlige indsats for 
at vedligeholde interessen for det bornholmske sprog.

Vi lægger mange kræfter i at give jer en god oplevelse, så jeg håber meget, at 
I vil nyde alt ved stykket; de bornholmske harmonikamelodier i sceneskiftene; 
det autentiske miljø i kulisser og rekvisitter; de flotte nye historiske kostumer; 
de skønne karakterudtryk; og det gammeldags sprog med dets unikke gram-
matik samt de mange særlige, herlige ord og udtryk.

I vil nok se et nostalgisk billede af livet sidst i 1890’erne i en mindre born-
holmsk by på østkysten. Men midt i idyllen ses både det gode og det slette 
i menneskets karakter - narrafassa, kvinjfolkatadder å kjærlihedstriller - 
giver anledning til både at gispe, gisne, græde og grine.  

Rigtig god fornøjelse!

Brian Horst Sørensen
Instruktør

1. akt.  Foran familierne Ipsens og Kofods huse
2. akt.  Natansens kontor
3. akt.  2 måneder senere uden for Ipsens og Kofods huse

   --- Pause ---

4. akt.  Natansens kontor
5. akt.  Foran Ipsens og Kofods huse

Medvirkende:
Jokum Ipsen, fisker Svend Holger Holm
Magda, hans kone Bodil Lundqvist
Jacob, deres søn Bastian Noreen Larsen       
Madam Kofod, nysgerrig nabo Mette Helt Gude              
Stina, uægte datter af Madam Kofod Maria Pauk Mosegaard
Natansen, købmand og reder Kim Tørnstrøm       
Peter, Natansens søn Jimmy Hærup       
Holger Holst, prokurist hos Natansen Ebbe Munch Larsen
Mads, gl. sømand og betjent Hânsen Patrick Larsen  
Kjøller, gl. sømand Niels Ole Blem     
Overretssagfører Helmut von Adler Morten F. Hansen 

Suffli Lisbeth Krak Hansen og Hanne Frigård Jensen
Scenografi og regi Erik Hørringsen og Søren Jensen
Teknisk support Michael Brøndum
Backstage Ole B. Johansen og Jørgen Kofoed
Scenemester Lars Funk
Kostumier Pernille Vestergaard/Gevandt
Hår/Sminke Josephine Pauk
Hår/Sminke support Agneta von Gegerfelt
Hår/Sminke assistent Ann-Louise Hærup
Lys Per Rasmussen og Claus Munch
Musik Niels Anker Sonne og Lisbeth Lind
Billeder Morten Poulsen
Forplejning Ann-Louise Hærup og Bente Johansen
Billetsalg Kurt Espensen og billetholdet på Rønne Theater
Illustration  
af program, plakater og flyere Esben Bagger
Tovholder,  
PR, program, plakater, flyere m.m. Bodil Lundqvist
Instruktion Brian Horst Sørensen

En særlig tak til:
Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand, Bornholm.nu v/Bjarne Hansen, Fannikke, DATS 
Støttepulje, Teaterforeningen Bornholm, TV2 Bornholm, Bornholms Museum v/ Sanne Steenberg 
Hansen, Gudhjem Museum v/ Ole Stigemo, Nexø Museum, Erik Gornitzka, Mia Blom, Kirsten 
Bjørnsen, Curt Stoltz Nielsen, Kurt Espensen og billetholdet på Rønne Theater, Bornholms Teater 
og Rønne Theater med tak for godt samarbejde. Ikke mindst skal der også lyde en stor tak til 
forfatter Morten Poulsen.



To tosser på tur

Hvad kan gå galt, når en teaterproducent sætter to tossede 
komikere til at skabe en forestilling? Selvfølgelig – ALT.
Og det er præcis, hvad der sker! Planen er lagt for den helt 
store turné. Spillestederne er booket, og de skal liiige til at 
starte, da ulykkerne ramler ned over dem. Men heldigvis er 
intet så skidt, at det ikke er godt for noget. Misforståelser, 
hemmeligheder og aldersforvirring gør, at publikum vil opleve 
alt fra kaos til komik.

Halløj

Jacob Morild præsenterer en solo-cabaret fyldt med sam-
tids-satiriske ytringer, i rigtig Cafe Liva-stil. Igen med ud-
gangspunkt i hans egen generations genvordigheder og 
tåbeligheder, som de yngre generationer stiller flere og flere 
spørgsmål til.”Hej gamle boomere, hvordan synes I egentlig 
selv det går?”Tja, hvordan går det med klimaet, kloden og 
voksenlivet – med dets rigtige meninger, politiske korrekthed, 
krænkelser i alle former, og den generelle selvoptagethed?

RNN Ny scene
Ma 26 & ti 27/9
kl. 17 & 19.30 
110 min 
m/p

RNN Theater
On 28 & to 29/9
kl. 19.30 
110 min 
m/p

Billetpriser (inkl. billetgebyr)
Farvekoden på prisgrupperne svarer til trekanten
ved forestillingerne 
Ung: Alle der ikke er fyldt 25 år. 

PRISGRUPPE 1:

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 260 200 125
B 200 155 100
C 155 120 80

PRISGRUPPE 2:

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 230 175 110
B 175 135 85
C 135 105 75

PRISGRUPPE 3:

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 200 155 100
B 155 120 80
C 120 100 75

PRISGRUPPE 4:

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 170 130 85
B 130 100 75
C 100 80 75

PRISGRUPPE 5:

Kategori Løssalg Abonnement Ung
A 140 110 75
B 110 85 75
C 85 75 75

Grupperabat kan opnås for grupper på mindst 20 pers.
 og efter aftale med Teaterforeningen Bornholm. 

Praktiske oplysninger

Kære publikum

Producent: Teater Birch · Foto Mathias Rasmussen Producent: Café Liva · Foto: Thomas Petri

50årsjubilæum

Vigtige datoer

Søndag 8. maj 2022 
Læs mere om alle sæsonens forestil-
linger på:
teaterforeningenbornholm.dk

Mandag 16. maj kl.12.00
starter abonnementssalget 

Mandag 16. maj kl. 15-17
Tirsdag 17. maj kl. 15-17 
tilbyder vi hjælp til bookning på Rønne 
Theater i billetsalget.

Mandag d. 1. august. kl.10 
starter løssalg.

Abonnement

For at blive abonnent skal man købe 
billet til mindst 3 forestillinger, plus et 
abonnementsgebyr på 55.00 kr. pr. 
person.

Bonusbillet
Har man abonnement på mindst 4 
forestillinger, kan man få én gratis 
bonusforestilling. Vælges ved køb af 
abonnementet.

Fordele ved at tegne abonnement: 
• Billetrabat.
• Fortrinsret ved billetbestilling.
• Mulighed for billetbytte ved forfald.
• Mulighed for bonusbilletter.
• Tilbud om teaterrejse.

Book Online 

Man skal selv booke 
sine billetter via 
hjemmesiden:

teaterforeningenbornholm.dk
find også vejledning i menuen 
”billetter & gavekort”

Når man skal i gang med at booke, er 
det en fordel:   
• At have mail, mobiltelefon og

betalingskort klar
• At oprette sig som kunde eller

logge på med sit login
• At vælge ”abonnement” som

første forestilling.

Bemærk, abonnementsprisen dukker 
først op, når der er bestilt de 3 fore-
stillinger.

Bestil bonusforestilling til sidst.

Billetsalg 

Rønne Theater 

Billetsalget er åbent på hverdage  
kl. 15 – 17. samt en time før forestillin-
gens start.
Telefon 56 95 07 32.

Andre salgssteder:

Bornholms Velkomstcenter,  
Nordre Kystvej 3, Rønne
Kulturbutikken St. Torv 6, Rønne 
Svanekegaarden,  
Skippergade 6, Svaneke 

Gavekort 

Det er muligt at købe ga-
vekort til teaterbilletter til 
forestillinger på Rønne The-
ater i billetsalget på Rønne 
Theater eller på 
teaterforeningenbornholm.dk
”billetter & gavekort”.

Teatercaféen vil rigtig gerne have dig 
på besøg efter aftenens forestilling. 
Derfor vil din billet i den kommende 
sæson fungere som VÆRDIKUPON 
til Teatercaféen efter forestillingen og 
have en værdi af 10,- kr. Værdikupo-
nen indløses i Teatercaféen og gælder 
kun efter forestillingen og kun samme 
dag.  
Teatercaféen har åbent 1 time før fore-
stillingen, i pausen og efter forestillin-
gen. 
Vi glæder os til at se dig! 

Praktisk på  
Rønne Theater

Kørestolslift ved 
indgangen fra 
Østergade.
Teleslynge forefindes. 
Børnesæder til de små er til rådighed. 
Rønne Theater er røgfrit område. 
Drikkevarer må ikke medtages i salen. 

Teaterforeningen Bornholm 

Teaterstræde 2, 3700 Rønne 
Billetsalg 56950732
Email: 
teaterforeningenbornholm@gmail.com

Jubilæums-

pris 65,- Jubilæums-

pris 85,-

Mandag 26.9.  og Tirsdag 27.9 kl. 17.00 og 19.30 
Farshad Kholghi og Lukas Birch folder sig ud i  
To Tosser på Tur
Stykket spilles på Ny Scene, hvor der ikke er nummere-
rede pladser.
Billetpris som i 1973: 65,- kr. 

Onsdag 28.9 og Torsdag 29.9 kl. 19.30 
præsenterer Jacob Morild 
Halløj
En monolog specielt skruet sammen til vores jubilæum. 
Spilles på store scene. 
Billetpris som i 1973: 85,- kr.

Generalforsamling 

Kom til generalforsamling  
onsdag d. 28. september 2022  
kl. 16.00 i Rønne Theaters Café. 
Kun for abonnenter

50 års jubilæum
1972 - 2022

Hjertelig velkommen til en ny forrygende teatersæson. Vi har 
igen den glæde at præsentere et flot og varieret program for 
den kommende sæson, hvor vi som altid lægger vægt på alsi-
digheden. Det er selvfølgelig vigtigt for os, at der er noget for 
enhver smag, og det er der i høj grad i de 19 forestillinger, som 
vi i bestyrelsen har valgt, og som I – kære publikum – kan væl-
ge imellem. Om I er til dans, opera, drama, komedie, cabaret 
eller klassikere, så er der inspiration at hente her i brochuren.
Sidste år introducerede vi det nye format på brochuren med 
masser af fotos og faktuelle informationer om forestillingerne. 
Vi håber, det vækker jeres nysgerrighed, og at I kan træffe jeres 
valg ud fra de informationer, men vil I vide mere, så henviser 
vi til hjemmesiden, hvor vi går mere i dybden med omtalen af 
forestillingerne.
Vi har den glæde i efteråret 2022 at kunne fejre 50 året for stif-
telsen af Teaterforeningen Bornholm.
På et møde på Statsskolen i Rønne den 21. november 1972 
blev en ny teaterforening dannet af en kreds af teaterinteres-
serede borgere fra hele øen. På mødet blev det afsløret, at re-
pertoireplanerne for næste år allerede var lagt, og at forestillin-
gerne skulle opføres på Rønne Theater. Foreningens formål var 
at tilbyde mange forestillinger af høj kvalitet hen over teatersæ-
sonen og med nogle gode abonnementsrabatter til publikum. 
Akkurat som vi gør nu 50 år efter.

Det er glædeligt for os at markere starten på Teaterforeningen 
Bornholm, og det gør vi med en hel jubilæumsuge i september 
2022. Der er teaterforestillinger til jubilæumspriser – det vil sige 
til 70´er priser- og gode tilbud i Cafeen på Rønne Theater. Vi vil 
udgive et jubilæumsskrift, hvor vi fortæller om de 50 år, som 
er gået, men også om de forhåbninger og ønsker vi har for 
fremtiden.
Ret beset, så er det jo gået rigtig godt siden starten for snart 
50 år siden, og det skyldes selvfølgelig den store teaterinteres-
se, som bornholmerne viser ved at købe billetter, men også, at 
der er en række frivillige, som lægger kræfter og hjerteblod i at 
arrangere forestillingerne. 
Ud over vores eget jubilæum vil vi i efteråret fejre Dansk Te-
aters 300 års jubilæum. I 2022 er det 300 år siden, at Ludvig 
Holberg opførte den første forestilling på dansk, og dermed 
lagde grunden til et selvstændigt dansk scenesprog og en na-
tional kunstart for folket. Derfor har vi selvfølgelig en forestilling 
om Holberg og 1700-tallets teater på programmet, hvor man 
kan opleve uddrag fra flere af hans forestillinger.
Kære Publikum, det bliver derfor en helt særlig teatersæson, 
som vi her byder velkommen til.

Vi glæder os til at ses i teatret. 

Program for Jubilæumsugen:

BigFestival 22-24 juli 

se mere på bigf.dk

teaterforeningenbornholm.dk

Oplag: 2000

Absalon Design 211002

Formand

Teaterforeningen Bornholm
50 års jubilæum 1972 - 2022

Mange teateroplevelser i 22/23 på Rønne Theater
Bliv abonnent for 55 kr. og få reducerede billetpriser

Læs mere om forestillingerne på www.teaterforeningenbornholm.dk

På gensyn i teatret

TEATERFORENINGEN 
BORNHOLM


