PRESSEMEDDELELSE

Rønne, den 21.4. 2020

’FISK’ udskydes et år
Da der stadig synes at være lange udsigter til, at vi igen kan samles i en teatersal, har
Bornholms Teater nu besluttet at udsætte sommerens store forestilling ’FISK’ i et år, hvilket
betyder, at den forventes afviklet til august-september 2021.
At beslutningen tages nu skyldes bl.a., at der stadig er stor usikkerhed omkring, hvornår vi
kan vende tilbage til noget, der ligner en normal hverdag, og det tager typisk mindst 3-4
måneder at producere en forestilling som ’FISK’. Alene af hensyn til alt det praktiske med
bygning af scenografi, prøver, markedsføring m.v. er tiden derfor lige ’oppe over’.
Teaterchef Jens Svane Boutrup siger: ”Først og fremmest er vi rigtig, rigtig ærgerlige over, at
vi har måtte udskyde ’FISK’. Ikke alene havde vi efter vores succes med ’BESAT’ glædet os
til at præsentere publikum for 2. del af Bornholmerkrøniken, men det medfører også alle
mulige problemer med både kontrakter og økonomi, som vi selvsagt helst havde undværet.
Når vi alligevel udskyder, skyldes det primært usikkerheden om, hvilke vilkår for
forsamlinger, der vil være gældende til august, og så fordi vi synes, at en forestilling som
’FISK’ fortjener de optimale vilkår at spille under.”
Til gengæld håber teatret at kunne præsentere en udendørs erstatningsforestilling i
nogenlunde samme tidsperiode, som ’FISK’ skulle have spillet i – dvs. ca. medio august til
medio september - omend de nærmere detaljer desværre ikke kan præsenteres endnu.
I forhold til det at gennemføre en erstatningsforestilling siger teaterchefen: ”Vi vil gøre alt
hvad vi kan for, at Bornholm kan få en god teateroplevelse til sommer. Det tror jeg, vi alle
sammen trænger til. Det skal jo kunne foregå efter myndighedernes forskrifter, og vi mangler
stadig en afklaring på, om vi overhovedet må spille til sommer. Men vi arbejder på højtryk på
at kunne præsentere en forestilling til august.”
Få flere oplysninger hos teaterchef Jens Svane Boutrup på 2880 1810 eller PR medarbejder
Kim Caspersen på 2046 4608.

Med venlig hilsen
Kim Caspersen

