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Nordens Dronning og Den Jyske Høg
- et spil og krig og kærlighed
Sådan står der på titelbladet i manuskriptet til Fyrspillet 2019, og Fyrpillene i Sydthy indkalder nu til
informationsmøde om forestillingen mandag 10. december kl. 19.00 på Bedsted Skole.
Forestillingen skal opføres i haven på Gl. Ørumgaard tæt på Kystvejen syd for Morup Mølle i Sydthy fra den 3. til den 7. juli 2019, og prøverne starter i slutningen af januar 2019.
Ny forfatter
Stykket er skrevet af dramatikeren Brian Wind-Hansen, som for første gang er forfatter til et
Fyrspil. Det omhandler tiden fra Dronning Margrethe I’s fødsel i 1353 til hendes død i 1412, og det
er på samme tid en fortælling om Ørum Slot og Høg-slægten fra Thy og et lille glimt af Danmarks
og Nordens middelalder samt periodens historiske begivenheder og personer.
Erfaren instruktør og instruktørassistenter
”Og så er vi rigtig glade for, at teaterinstruktøren Jakob Oschlag har sagt ja til at være instruktør på
forestillingen”, siger foreningens formand Heidi Søgaard Madsen. ”Jakobs store erfaring både som
instruktør og underviser giver os samtidig en helt unik mulighed for at tilbyde et forløb for en eller
flere instruktørassistenter i arbejdet med forestillingen. De får derigennem et uddannelsesforløb,
som kan ruste og motivere dem til at tage udfordringen som instruktør op”.
Foreningen Nordens 100-års jubilæum
Forestillingen er samtidig Fyrspillenes bidrag til fejringen i hele Norden af 100-året for Foreningen
Nordens stiftelse, og den indgår i en række aktiviteter i Thisted Kommune i regi af Foreningen
Nordens Thisted afdeling.
”Vi glæder os til at fortælle om Fyrspillet 2019 og håber på, at mange møder op mandag 10. december. Vi har brug for mange skuespillere, instruktørassistenter, sufflør og hjælpere til alt det
praktiske fra kostumesyning, sceneopbygning, opsætning af plakater, billetsalg og meget mere”,
siger Heidi Søgaard Madsen.
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