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Rønne, den 11.9. 2021 

Prøvestart på ’FISK’ på Rønne Theater 
 

Bornholms Teater fortsætter med deres Bornholmerkrønike i 2021 og er nu nået til prøvestart 
på 2. afsnit, ’FISK’, der handler om fiskerikrisen i starten af 90’erne.  
 
Mandag d. 14. juni mødtes alle skuespillerne og størstedelen af produktionsholdet således 
for første gang på Rønne Theater. Her fik skuespillerne det første glimt af scenografien, som 
er ved at blive opbygget på scenen og uden at røbe for meget, kan det godt fortælles, at 
fiskekasser bliver et gennemgående tema. Derefter blev der tid til en første gennemlæsning 
af manuskriptet og senere igen skulle der tages supplerende fotos, da der har været en 
enkelt udskiftning blandt skuespillerne, som elles primært består af gengangere fra sidste års 
publikumssucces ’1658 – balladen om Bornholms befrielse’. 
 
Holdet på scenen består af Christine Gaski, Lisbeth Gajhede, Signe Mannov og Margit 
Watt-Boolsen flankeret af den eneste knurhane i rusen Sune Skuldbøl Vraa, der også står 
for komposition og den musikalske iscenesættelse. Og dermed er det også antydet, at denne 
forestilling, som ’1658’, bliver spækket med tidstypisk musik, hvilket vil sige ørefængende 
slagere fra især 80’erne og starten af 90’erne. 
 
Teaterchef Jens Svane Boutrup siger: ”Der er altid en helt særlig sitrende energi over 
prøvestarten, som er det første møde i en produktion, hvor holdet er samlet. I år er det så lidt 
specielt, idet mange af de medvirkende jo har mødt hinanden før, da vi lavede ’1658’ i 2020. 
Heldigvis gik det jo rigtigt godt, så vi går ind i produktionen fulde af energi og med store 
forventninger til, at vi kan ramme den samme høje kvalitet som sidste år!” 
 
‘FISK’ er en bitter-sød forestilling om hvad der dengang var øens vigtigste erhverv. Hele 
fiskerisektoren blev ramt af en miljømæssig og økonomisk tsunami, og mange fiskere 
mistede alt, hvad de ejede.  
Forestillingen følger en gruppe kvinder og deres kamp for at finde sig til rette i den nye 
situation, hvor deres arbejdspladser i fiskefabrikken forsvinder en for en.  
Men kvinderne er handlekraftige og danner et musikband, der bliver både et frirum og et 
fællesskab, hvor de kan drømme og håbe på en bedre fremtid! 

Fortalt med tidstypisk musik og en god portion galgenhumor er forestillingen en historie om 
at tro på sig selv og hinanden. Kan man ikke andet, kan man vel stadig synge? 

’FISK’ har premiere den 21. august og spiller til og med den 18. september på Rønne 
Theater. 
Få flere oplysninger hos teaterchef Jens Svane Boutrup på 2880 1810 eller PR medarbejder 
Kim Caspersen på 2046 4608. 

Med venlig hilsen 

Kim Caspersen 

Billedtekst: Hele produktionsholdet samlet til prøvestart på ’FISK’, med de fem skuespillere 
- Signe Mannov Christine Gaski, Lisbeth Gajhede, Sune Skuldbøl Vraa og Margit Watt-
Boolsen (fra venstre) - i front på trappen. Foto: Kim Caspersen/Bornholms Teater. 


