Pressemeddelelse juni 2009 – Den politiske Kandstøber
Fredag den 3. juli 2009 er der premiere på Holbergs DEN POLITISKE KANDSTØBER i Den Gamle By.
Dermed fejrer Teaterselskabet PULCHRA SEMPER VERITAS sit tiårsjubilæum i Århus!
Der er mulighed for interview og fotografering af de medvirkende 1., 2. og 3. weekend i juni, hvor vi opfører
2. akt (Collegium politikum) bag Møntmestergården som et led i festliggørelsen af Den Gamle Bys
hundredårsjubilæum. Velegnet tekst- og billedmateriale kan også downloades fra teaterselskabets
hjemmeside www.teaterselskabet.dk.
Om opsætningen
Som altid leverer vi Holbergs geniale tekst suppleret med et formsprog, et dramatisk udtryk og en musik, der
ligger tæt op ad den tid, komedien er skrevet i. Publikum kan således forvente en original opsætning, der
pirrer både sanser og intellekt.
Om komedien
Siden urpremieren i 1722 har historien om håndværkeren, der drømte om at blive borgmester, været en af
de mest yndede danske komedier. I DEN POLITISKE KANDSTØBER holder Holberg dom over dilettanteri,
fantasteri og liberalisme. Holberg var skeptisk over for den demokratiske regeringsform, og det virker måske
anstødeligt i dag. Men selvom Holberg satiriserede over en af vor tids hellige køer, insisterede han samtidig
på retfærdighed, den frie kærlighed og kvinders ligeret. Holberg argumenterede mod forstokket
konservatisme og materiel grådighed. Komedien giver således en sjælden, forfriskende anledning til at kaste
et kritisk blik på og le af vor tids politiske iscenesættelser.
Praktiske oplysninger:
Tid:
3., 6.-10 og 13.-14. juli 2009, kl. 19.
Sted: Traktørstedet Simonsens Have, Den Gamle By, Viborgvej 2, Århus C.
Entré: 90 kr. studerende 60 kr. Billetter kan bestilles på www.teaterselskabet.dk eller tlf.: 50 90 14 74.
NB:
Publikum kan købe mad i Traktørstedet, og der må medbringes madkurv, mens drikkevarer skal
købes på stedet.
Forestillingen opføres endvidere på Gammel Estrup, søndag den 5. juli kl. 14. Tilskuerne har fri adgang til
haven kl. 13.30-14.00. Madkurv kan medbringes, kaffe og kage kan købes i haven.
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