
 

 
 
 
 

PRESSEMEDDELELSE 

 
 

Rønne, den 30. maj 2022 

 
 

SNE 
- en komedie om snestormen i 2010. 

 

Bornholms Teater fortsætter med deres Bornholmerkrønike i 2022 og er nu nået til 3. og 

sidste afsnit, ’SNE’. Det handler om den voldsomme snestorm i julen 2010, der lukkede det 

bornholmske samfund totalt ned i flere dage. 

 

Kulissen er sat midt i skoven, hvor ægteparret, August Erik og Alice Bæk, befinder sig i 

lockdown, mere eller mindre begravet i sne - og ramt af den finanskrise, der også raser.  

Huset, såvel som deres ægteskab, trænger til en kærlig hånd, og den er ikke lige til at få øje 

på. Det er problemerne til gengæld. 

Men uinviterede gæster dukker op, og mystiske hændelser - der kun kan forklares, hvis man 

tror på overnaturlige væsener - opstår, så ægteparret bliver tvunget til at anerkende, hvor 

afhængige de er af hinanden, og hvor meget vi allesammen er underlagt naturens kræfter. 

´SNE´ er en komedie og et voksen-eventyr, der sammensmelter virkelighed og fantasi med 

Bornholm som baggrund: øens befolkning, dens problemer og ikke mindst dens magi. 

 

Snestormen i 2010 var en af de voldsommeste i dansk vejrhistorie og skabte snekaos med 

totalt lukkede veje over hele øen. Hundredvis af tilrejsende gæster strandede i Rønne, hvor 

de selve juleaften måtte overnatte i idrætshaller, på kasernen og i færgeterminalen under 

kummerlige forhold. Ude på landet var der huse, der blev så begravet i sne, at beboerne 

hverken kunne åbne døre eller vinduer, og nødhjælp blev bragt ud med militære 

bæltekøretøjer og smidt ned fra helikoptere. Ja, sågar en jordemodertransport til en fødende 

kvinde blev det også til. Til gengæld medførte den ekstreme situation også et hidtil uset 

sammenhold og en stor hjælpsomhed blandt de lokale beboere, så udtrykket ’snestorm hele 

året’ blev en stående vending for at markere, at dét kunne man godt bruge noget mere af. 

 
Manuskriptet er helt nyt og skrevet af Rhea Leman, der både er dramatiker og instruktør på 
’SNE’. Hun har mere end 40 års erfaring fra det danske teaterliv bag sig, og har tidligere 
skrevet den Reumert-nominerede forestilling ’Leve Livet’ for Bornholms Teater. 

På scenen møder vi et stærkt hold bestående af: Mette Marckmann, Emma Silja Sångren, 
Alexander Clement og Mads M. Nielsen 

’SNE’ har premiere den 20. august og spiller til og med den 10. september på Rønne 
Theater. 
Få flere oplysninger hos PR medarbejder Kim Caspersen på 2046 4608. 

Med venlig hilsen 
 

Kim Caspersen 

  

https://dkwiki.dk/OrdBog/Dramatiker
https://dkwiki.dk/OrdBog/Forfatter
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FAKTA-ARK 
 

SNE spilleperiode: 20.8.-10.9. 2022. Tirsdage-lørdage kl. 19.30 

Premiere: 20. august kl. 19.30 

Foto: Mads M. Nielsen i rollen som August Erik. Fotograf: Martin Thaulow. 

Medvirkende:   

Mette Marckmann,  

Emma Silja Sångren,  

Alexander Clement og  

Mads M. Nielsen 

Stemme: Lina Løgstrup Brygger 

Instruktion: Rhea Leman 

Dramatiker: Rhea Leman 

Scenografi: Julie Forchhammer 

Lyddesign/scenemester: Michael Brøndum 

Lysdesign: Thomas Bek Jensen 

Produktionsleder: Line Jensen  

Instruktørassistent: Lina Løgstrup Brygger  

Kostumier: Pernille Vestergaard 

Foto: Martin Thaulow. 

PR og Salg: Kim Caspersen 

Administration: Helle Lindblad 

Producent: Bornholms Teater – www.bornholmsteater.dk 

 

Bornholms Teater er Bornholms egnsteater og tilbyder teaterkunst af højeste kvalitet 

med solid forankring i bornholmsk kultur. Denne ambition forfølger teatret gennem 

produktioner af teaterforestillinger, der ofte sætter bornholmske temaer i centrum, og 

gennem samarbejder med lokale foreninger, institutioner og kunstnere på Bornholm.  

 

Bornholms Teater er bornholmernes teater, men har også ambitioner, der rækker ud 

over Bornholm, idet vi samarbejder med andre professionelle teatre i Danmark om 

turné-forestillinger.  

Bornholms Teater er bosat på det historiske Rønne Theater fra 1823, og indgår i et aktivt 

og tæt samarbejde med Rønne Theater, Teaterforenin-gen Bornholm og Bornholms 

Dramaskole om at præsentere et rigt og varieret udbud af teaterforestillinger, 

teaterundervisning og andre kulturaktiviteter til bornholmerne og besøgende gæster. 
 

’SNE’ er støttet af: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Brdr. E., S. og A. 

Larsens Legat, Hoffmann og Husmans Fond, Knud Højgaards Fond, Overretssagfører L. 

Zeuthens Mindelegat, Sparekassen Bornholms Fond, Wilhelm Hansen Fonden, William 

Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Aase og Ejnar Danielsens Fond. 


