
Pressemeddelelse 

 

Teaterselskabet PSV opfører Ludvig Holbergs 

JUULE-STUE i Den Gamle By 
 

Nu nærmer julen sig og dermed muligheden for at komme med på en tidsrejse til jul i gamle dage 

I december er det igen muligt at opleve Ludvig Holbergs sjove og fornøjelige JUULE-STUE i autentiske 

rammer på Den Gamle Bys stemningsfulde gamle scene: Helsingør Teater. Der er premiere 6. december 

2018. 

Det sker, når Teaterselskabet PSV for 9. gang opfører Holbergs sjove og tankevækkende juleklassiker 

JUULE-STUE. 

Som altid, når Teaterselskabet PSV går på scenen, er stilen autentisk. Ikke kun rammerne, men også 

kostumerne, scenografien, musikken og skuespillet udføres i autentisk 1700-tals stil. Du har med andre ord 

mulighed for at opleve, hvordan man holdt jul på Holbergs tid. Teaterselskabet PSV har specialiseret sig i 

1700-tallets teater og kan garantere en tankevækkende og underholdende tidsrejse til jul i 1700-tallet. Man 

skal spidse ørene, for der er mange sjove og gamle ord, men stykket kan ses af både børn og voksne og med 

sit spilletidspunkt og en spilletid på 1 time, henvender stykket sig til hele familien. 

En tur til Holbergs JUULE-STUE vil give anledning til mange gode snakke, for meget er anderledes end julen 

er i dag, men der er også meget, der er det samme. 

 

 

 

 



Handlingen ganske kort: 

I forestillingen fortæller tjenestepigen Pernille sin herre Jeronimus en skør historie. 

Imod planen får historien Jeronimus til at aflyse julen. Dette er til stor fortrydelse for alle beboere i huset  - 

både for tjenestefolkene og for børnene, der havde glædet sig til fest. Men værst er det dog for Jeronimus´ 

unge kone Leonora, der havde håbet at kunne lege julelege med sin beundrer Leander.  

Og dermed er scenen sat for en historie, der i Holbergs ånd er fyldt med intriger. Dramaet sætter julens 

traditioner i perspektiv og giver et indblik i det hykleri, julen består af. Et hykleri hvor kristne dyder i 

virkeligheden dækker over en anledning til hedenske ritualer, grove løjer, fornøjelse, drikkegilde og 

utroskab. Og på den måde er JUULE-STUE både et indblik i en tid, hvor julen var noget helt andet og 

samtidig en kommentar til vore dages julefrokoster. 

Jesper Pedersen instruerer årets stykke, og på scenen har han et rutineret hold, der glæder sig til at invitere 

publikum med på en tidsrejse. 

De medvirkende stiller sig til rådighed for en uddybende samtale og fotografering i Helsingør Teater fra d. 

30/11 om aftenen eller efter aftale. 

Vi vil også meget gerne invitere anmeldere og fotografer/tegnere velkommen til premieren d. 6. december 

kl. 17.30 

 

Venlig hilsen 

Marie Brøsted 

Produktionsansvarlig, Teaterselskabet PSV 

 

Praktisk information 
Adresse: Helsingør Teater, Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Århus C 

Spilledage: d. 6/12 (kl. 17.30), d. 8/12 (kl. 18.30), d. 9/12 (kl. 18.30), d. 11/12 (kl. 17.30), d. 12/12 (kl. 17.30), 

d. 13/12 (kl. 17.30) 

Varighed: 75 min. 

Billetpris: 100 kr. (voksne) 50 kr. (børn). Billetter kan købes på www.teaterselskabet.dk og kontant eller 

med mobilepay før forestillingen. Der er ikke nummererede pladser, dørene åbnes ½ time før forestillingen. 

 

Kontaktinformation 
Produktionsansvarlig, Marie Brøsted  tlf. 40777859, mariebrsted@gmail.com 

Instruktør, Jesper Pedersen   tlf. 29724361, jesperpmail.com 

http://www.teaterselskabet.dk/

