
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! 

 
Rønne, 10. marts 2022 
 
 
 

 

  

 

Stjernedrys over  
E-RASMUS 
 
 

 
Bornholms Teaters nyeste produktion ’E-RASMUS’ har siden premiere den 4. marts modtaget en  
lind strøm af anmelder-stjerner og pæne ord. 
Således giver fagmediet Iscene.dk 4  stjerner og skriver bl.a. at ”trods knap 300 års forskel i tid 
undslipper E-Rasmus ligesom sin navnebror Erasmus Montanus ikke tilpasning til normaliteten i 
denne sprælske, men moraletro opdatering af Holbergs klassiker”, og senere, at ”Den er et rapt bud 
på at bringe kulturarv videre til nye målgrupper uden at miste essensen. Iscenesættelsen får tilmed 
med enkelte virkemidler demonstreret scenekunstens magi”.  

Teateravisen, som er et andet fagmedie, giver ikke stjerner, men anmelderen lægger ud med at 
konstatere, at ” ’E-Rasmus’ er en energisk velspillet og tankevækkende udgave af Ludvig Holbergs 
”Erasmus Montanus” ”, og senere, at ”De fire skuespillere , der spiller alle syv roller, gør et 
fremragende stykke arbejde i Nils P. Munks skarpe instruktion”. 

Kulturkongen.dk, som er et brugerdrevet medie med et bredt netværk af teatergængere, når helt op 
på 6 kongekroner i deres gennemsnitlige vurdering, mens såvel Scenekanten.dk og Kulturtid.dks 
anmeldere kvitterer med 4 stjerner hver. 

Forestillingen havde premiere på Teater Vestvolden i Hvidovre, da den er en co-produktion mellem 
Vestvolden, Vendsyssel Teater og Bornholms Teater. Den Bornholmske premiere bliver den 22. marts 
på Rønne Theater, hvor den spiller til og med den 26. marts. Dvs. man kun har fem dage til at vække 
sin teenager og nå ind og se den! Teenageren kan i øvrigt komme gratis ind i selskab med en 
betalende voksen. 

’E-Rasmus’ er en generationskomedie for de, der forstår sig på gaming – og de, der absolut ikke gør. 
Konflikten mellem de unges spillelyst og de voksnes bekymring er omdrejningspunktet i 
forestillingen, der er skrevet af Jens Svane Boutrup frit efter Ludvig Holbergs klassiker Erasmus 
Montanus.    

’E-Rasmus’ spiller den 22.—26 marts 2022 – alle dage kl. 19.30  

I 2022 runder Dansk Teater sit 300-års jubilæum, og med ’E-Rasmus’ varmer Bornholms Teater op til 
den landsdækkende fejring, der løber af stablen i efteråret 2022.  

Kontakt os for yderligere information på 5695 0732 eller kim@bornholmsteater.dk / 2046 4608. 
 

Med venlig hilsen 

Kim Caspersen 
PR Medarbejder 
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