Teaterselskabet
PULCHRA SEMPER VERITAS
opfører

Den pantsatte Bondedreng
komedie i 3 akter af

LUDVIG HOLBERG

Den pantsatte Bondedreng
komedie i 3 akter af

LUDVIG HOLBERG
Program

18.-19. og 22.-28. juli 2013, alle dage kl. 19
Traktørstedet Simonsens Have, Den Gamle By i Aarhus
Mad kan købes og madkurv kan medtages
Alle drikkevarer skal købes på stedet
Søndag den 21. juli 2013 kl. 14
Barokhaven, Gammel Estrup Herregårdsmuseum
Tilskuerne har fri adgang til haven fra kl. 13.30
Madkurv kan medtages, kaffe og kage kan købes i haven
Søndag den 18. august 2013 kl. 13.30
Tersløsegaard, Ludvig Holberg Museum
Læs mere om hele dagens program på
www.tersloesegaard.dk

De to bedragere

Til forestillingerne i juli er entréen 100 kr
studerende 60 kr - børn u. 12 år gratis
Reservering fra 1. juni på tlf. 50 90 14 74
eller www.teaterselskabet.dk
og købes på stedet før forestillingen

Teaterselskabet planlægger flg. opsætninger:
November og december 2013:
Grevens og Friherrens Komedie
– en dramatisk satire fra Chr. V’s tid
April 2014:
Hippolytos – tragedie af Euripides
med musik af Jean-Philippe Rameau

Øverst: Pernillle, Leerbeutel og lakajerne
Nederst: Leander, Verten, Bondedrengen, Juveléren,
Galanterihandlersken

Teaterselskabet
PULCHRA SEMPER VERITAS

Om Den pantsatte Bondedreng
Den pantsatte Bondedreng tager sin begyndelse på den
skæbnesvangre terminsdag, hvor stykkets vidtløftige
hovedperson, hr. Leerbeutel, forgæves forsøger at skaffe
sig penge til terminen. Sammen med sin makker ud i bedragerikunsten, Pernille, indleder han et ”Skielmstykke”,
der får byens handlende til at tage en enfoldig bondedreng for fornem Paltz-Greve. Selv tager hr. Leerbeutel
rollen som hofmester på sig, og med denne titel er byens
handlende nu langt mere velvillige til at låne ham penge
og værdifulde genstande. Bondedrengen tager intetanende rollen på sig, men når regningen skal betales – og det
skal den jo – så har vi balladen.
Juveléren og Galanterihandlersken
Ludvig Holberg var kendt for på morsom vis at moralisere over for sin samtid og herved forhåbentlig lære befolkningen noget om sig selv. Den pantsatte Bondedreng
er da også både en historie om en stakkels bondedreng,
som nær mister livet pga. sin godtroenhed, men i lige så
høj grad en historie om de folk omkring ham, som i ren
forblændelse af udsigten til rigdom mister deres gode
dømmekraft.

Selv om Holbergs komedie om bondefangeri snart har
300 år på bagen, er det Teaterselskabet PSVs overbevisning, at denne komedie også kan give et moderne publikum noget med på vejen. Vi står i dag i en finanskrise,
hvor utallige mennesker har fået noget i klemme
– og hvem husker ikke Stein Baggers udspekulerede
“skielmstykke”? Forestillingen er derfor både god for
lattermusklerne og for vores selvopfattelse – ganske som
Holberg havde tiltænkt det.
AJK

KOMEDIENS PERSONER
Hr. Leerbeutel, en forgældet mand: Jesper Øllegaard
Pernille, hans pige: Laura Marie Klindt Nielsen
Leander: Morten Hede
En postkarl: Lars Nørgaard
Bondedrengen: Torben Jørgensen
Christoffer, en lakaj: Lars Nørgaard
Peiter, en anden lakaj: Alexander Nørgaard
En kroholder: Jesper Pedersen
En anden kroholder: Ann-Britt Styrbæk
Madame Staabi, en galanterihandlerske: Lærke Borup
En juvelér: Jørgen Rysgaard
En rådsherre: Morten Hede
En anden rådsherre: Alexander Nørgaard
Bondedrengens mor: Ann-Britt Styrbæk
Bondedrengens far: Lars Nørgaard
MUSIKANTERNE
Violin: Andreas Hermansen
Kontrabas: Anders Ammitzbøll
Fløjte: Martha Fyrstenborg
Guitar: Jesper Paakjær
INSTRUKTION
Anita Konge
INSTRUKTIONSASSISTENT & SUFFLERING
Kathrine Korsgård Eriksen
KOSTUMER & REGI
Cathrine Gamst

Verten, Juveleren, Galanterihandlersken,
Leerbeutel og Pernille

Til forestillingerne spilles der samtidig musik
bl.a. fra Carl August Thielos nodebøger.

MUSIKALSK ARRANGEMENT
Jesper Paakjær
PROGRAM & PLAKAT
Rune Sanggård Andersen
FOTOGRAFERING
James Jefferys
PRODUKTION
Torben Frische

