Rønne, 26. oktober 2021

PRESSEMEDDELELSE

’Bornholmerne’ forlænger
spilletiden
Der er noget, der tyder på, at bornholmerne har stor lyst til at lære sig selv bedre at kende og
finde ud af, hvor de egentlig kommer fra. I hvert fald har efterspørgslen til Bornholms Teaters
seneste forestilling - ’Bornholmerne’ – været så stor, at teatret har besluttet at forlænge
spilletiden med 5 dage. De ekstra forestillinger placeres i slutningen af november, den 23.-27.11,
og det betyder, at godt 200 flere publikummer kan komme ind og se forestillingen, der ellers
ville være udsolgt.
Forestillingen har form som et interaktivt teaterforedrag, hvor en antropolog og forsker – spillet
af bornholmeren Morten Hauch-Fausbøll – går på jagt efter de ægte bornholmere og prøver at
finde ind til essensen af hvad det vil sige at være bornholmer.
Det sker ved hjælp af altmodische visuelle virkemidler, og vi får hele historien fra begyndelsen
for 12.000 år siden op til dagens Bornholm - fortalt med forfjamsket entusiasme og stor humor.
Teaterchef Jens Svane Boutrup siger: ”’Bornholmerne’ skulle oprindeligt have spillet i marts
2020, men har været ramt af corona-aflysninger hele to gange, så det er virkelig dejligt, at den
bliver taget så godt imod af publikum, når den nu endelig folder sig ud på scenegulvet!
Forestillingen spiller på vores ny scene, der kun kan rumme omkring 40 publikummer ad
gangen, men det er fordi, den kræver et intimt rum med nærhed til tilskuerne for at fungere. Og
med kun 40 per gang, skal der altså nogle forestillinger til, for at det rigtig gør en forskel, så vi
var heldige, at Morten Hauch-Fausbøll havde tid i sin kalender til de ekstra spilledage”.
BORNHOLMERNE spiller 9.-13. november + 23.-27. november på Rønne Theater. Alle dage kl.
19.30.
Få mere information hos teaterchef Jens Svane Boutrup på 2880 1810 eller Kim Caspersen på
2046 4608.
Med venlig hilsen
Kim Caspersen
PR-medarbejder

Bornholms Teater er Bornholms egnsteater. Vi laver forestillinger om og for bornholm med afsæt i
vores lokale historie og særlige kendetegn. Vi er teater til dig og til tiden!

