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INSIDEREN - en multi-medieforestilling om grådighed: 
Udbyttesagen som  
teaterforestilling 
 

Husker du historien om udbyttesagen, hvor storsvindlere fra finansverdenens bonede gulve 
lænsede den danske statskasse? Nærmere bestemt, da banker, revisorer og advokater 
plyndrede for over 400 mia. kroner fra de europæiske statskasser. Fra din og min velfærd!  
Det gør du sikkert, fordi skandalesagen faktisk stadig er aktuel, og retssager og udleverings-
anmodninger stadig flyver på kryds og tværs af de samme bonede gulve den dag i dag, uden 
udsigt til en snarlig afslutning. 
 
En lille del af den historie kan nu opleves på Rønne Theater i forestillingen ’INSIDEREN’, der 
er en lyd-intens og spændingsmættet fortælling om, hvordan det står til med grådigheden og 
bedraget i verden i dag. 
Det hele bliver fortalt gennem en ung familiefar og skattejurist i én af verdens største banker, 
hvor han ender med at blive kronvidne mod sine egne tidligere kollegaer.  
 
Teaterchef Jens Svane Boutrup siger: ”Vi er rigtig spændte på netop denne forestilling, fordi 
den benytter avanceret lydteknik, som vi ikke rigtig har set tidligere på Rønne Theater. Som 
tilskuer får man høretelefoner på under hele forestillingen og oplever ’insideren’ selv på 
scenen, i hovedet og med 3D lyd og andre karakterer i ørerne. Sammen med videodesign og 
scenografien skaber det tilsammen en intens spændings- og sansemættet oplevelse, som 
går lige i kroppen. Og dertil giver den måske også en lyst til at vide mere om skandalerne og 
vores egen lille grådighed og måde at leve på. Forestillingen, der er produceret af Teatret 
Katapult, åbner op for spørgsmålet, om vi måske skal se at komme lidt mere tilbage til 
fællesskabet?” 
 
På grund af teknikken, hvor alle tilskuere hver får et sæt høretelefoner på, er der kun plads til 
120 publikummer til forestillingen. 
’INSIDEREN’ spiller på Rønne Theater den 7. december kl. 19.30. Varighed 65 min. 

Flere information hos teaterchef Jens Svane Boutrup på 2880 1810 eller Kim Caspersen på 

2046 4608. 

 

Foto: Teatret Katapult. 
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Kim Caspersen 
PR-medarbejder 


