den poetiske
raptus

OM HOLBERG, TEATERTOSSER
OG KULTURPOLITIK

EN HUMORISTISK
INTRODUKTION TIL DANSK
KULTURHISTORIE

KLASSETRIN: Gymnasiet
PRIS: 75 kr. pr. elev og lærer
TEMA: Holberg, kulturhistorie, protestantismen, oplysningstid,
reformpolitik, dansk teater 300 år
FAG: Dansk, historie
VARIGHED: Ca. 120 minutter inkl. pause
SCENE: Store Scene (okt.) og Hippodromen (dec.)

I sæson 22723 fejrer vi 300-året for
dansk teater, som blev født med
Holbergs Den politiske kandestøber,
derfor præsenter vi vi i år en forestilling om Holberg, teatertosser og
kulturpolitik. Det kan bruges som en
farverig og underholdende introduktion til dansk kulturhistorie.

18. - 23. OKT. 2022: tir.–fre. kl. 20.00, lør. kl. 17.30, søn. kl. 15.30
7. OG 11. DEC.: kl. 19.30, tir.–fre. kl. 19.30, lør. kl. 16.30, søn. kl. 15.00

EN KLASSISK HISTORIE DER SKILDRER HOLBERG,
OG OPLYSNINGSTIDEN
Pietismen har med Frederik den 4. ved magten kastet mørke over København, hvor
den dogmatiske protestantisme råder i en stadig stærkere alliance mellem konge
og kirke. På teatret i Lille Grønnegade hersker der dog ufortrødent liv og glade
dage. Teaterchef monsieur Montaigu har nemlig fået den kontroversielle idé at
lade komedier opføre på dansk og opfordrer derfor Ludvig Holberg til at skrive til
teatret i Lille Grønnegade, som hidtil kun har spillet på fransk for det bedre borgerskab. På trods af sit embede på det konservative Københavns Universitet tager
Holberg udfordringen op og går dermed i rette med det samfund, han selv regnes
som en støtte af. Kultur for folket og komedier på dansk er en åbenlys trussel
mod enevælden, men Holberg drages af teatrets frisind og opdager snart komediens oplysende og samfundskritiske kraft. Den poetiske raptus er uundgåelig, og
Holberg suges ind i teatrets verden med den erotiske madame Montaigu, bohemer,
evighedsstudenter med hang til flasken, suffløren og altmuligmanden Rasmus —
alle parate til at kæmpe for teatret og den frie tanke.
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