
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Alle øens 6. klasser  
inviteres gratis i teatret                     Rønne, 30. januar 2020 

 
 

I starten af næste uge får alle øens 6. klasse-elever en chance for en anderledes og – 
sandsynligvis – mere underholdende skoledag, end hvad de ellers tilbydes en almindelig 
februardag på Bornholm. 

Mandag og tirsdag den 3. og 4. februar er de nemlig inviteret til en gratis tur i Rønne Theater 
for at se forestilling ”Stræber” af teatertruppen Mærkværk fra København N.  
Forestillingen handler om alle de krav og forventninger, der stilles til dagens unge, og hvad 
de udsætter sig selv for, for at leve op til dem. I et hæsblæsende tempo følger ”Stræber” fem 
unge lige dér, på grænsen mellem at være ung og voksen, hvor drømmene er store, 
mulighederne mange og forventningerne 12-talshøje. Men hvem styrer egentlig retningen? 
Hvad er prisen for at deltage? Og er det overhovedet et løb, man kan vinde? 
Forestillingen går helt tæt på og undersøger de unges stræbsomme liv indefra. 

Der er i alt tilmeldt 345 elever og lærere, og de kommer fra det meste af øen. Invitationen er 
blevet mulig takket være et sponsorat fra Bornholms Brand, der gælder hele fire 
bornholmske skoleårgange hvert år i en 3-års periode. Samlet set tilbydes gratis forestillinger 
for ca. 4500 skoleelever i ordningen, der startede i 2019. 

Teaterchef Jens Svane Boutrup er begejstret for muligheden for at invitere de unge elever 
ind og se forestillingen. Han siger: ”Ud over at en teaterforestilling selvfølgelig er en 
oplevelse i sig selv, er det også med til at åbne de unges øjne for teatret som kunstart og 
som alternativ til film, gaming, koncerter og hvad de ellers har som deres foretrukne 
underholdningsmedier. Og det kan faktisk være med til at præge deres kulturforbrug resten 
af livet. At ordningen så også kan være en første introduktion til det historiske Rønne Theater 
for mange af deltagerne, er bare en ekstra bonus”. 

I parentes bemærket understøtter en helt ny publikumsundersøgelse fra Applaus og Rambøll 
netop sammenhængen mellem børn og unges teateroplevelser, og deres holdning til teater 
og kultur senere i livet. En kort version af rapporten kan hentes her: 

https://www.applaus.nu/perspektiver-pa-publikum/ 

Flere informationer kan fås hos PR medarbejder Kim Caspersen på 2046 4608 – 
kim@bornholmsteater.dk   

OBS: Pressen er velkommen til at lave en reportage fra en af dagene på Rønne Theater, 
men bedes kontakte undertegnede forinden for at lave en aftale. 

Fotocredits: Per Morten Abrahamsen 

 

Med venlig hilsen 
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