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KIRSTEN BARLIT, SVANKJÆR, HAR LAVET PLAKATEN TIL FYRSPILLET ”RAVKONGENS DØTRE”, ?SOM NU ALTSÅ ER UDSAT FRA 2020
TIL 2021.

SYDTHY: Fyrspillene i Sydthy har nu på grund af covid-19-krisen og regeringens
udmelding om, at større forsamlinger ikke må samles på denne side af 1.
september, besluttet at udsætte årets spil til næste år.
Villy Dall

Marie Markvard Andersens ”Ravkongens døtre”, der er det 36. fyrspil, skulle have været opført i dagene 1.5. juli 2020 i den gamle sandgrav ved Sindrupvej syd for Ydby, som Mie og Erik Jensen, Ydby, har stillet til
rådighed. I stedet får det nu premiere onsdag aften 30. juni 2021 og sidste forestilling søndag eftermiddag 4.
juli 2021.
- Vi er rigtig kede af at måtte aflyse, men der er allerede lagt et stort arbejde i forberedelserne siden
orienteringsmødet i november, så vi har fået en god start, siger formand Heidi Søgaard Madsen, Heltborg.
Hun tilføjer, at bestyrelsen snarest planlægger det fremtidige arbejde med stykket og vil invitere til et nyt
opstartmøde, så snart man er klar til det.
Også aflyst i 1986

Men det betyder, at der intet fyrspil bliver i 2020. Én gang før har Fyrspillene i Sydthy siden starten 1984
måttet aflyse et års forestilling, nemlig 1986, dengang på grund af instruktørens sygdom. Det blev så opført
året efter, og i øvrigt havde man hele to forestillinger 1992, nemlig i påsken og om sommeren.
Instruktører på ”Ravkongens døtre” er Ejgil Enevoldsen, Morten Nielsen og Ninna Lund Nielsen.
Stykket handler om magtbegær, forræderi og venskab. Omdrejningspunktet er ravvejen, som i oldtiden var
en handelsrute mellem Nordeuropa og Sydeuropa. Historien foregår i to forskellige handlingslag og i to
forskellige tider, dels i oldtiden og dels i nutiden.
Oldtidshistorien handler om den mægtige handelsmand Ravkongen, som vender hjem til sin familie og sin
hjemegn efter en handelsrejse på to år til Sydeuropa frem og tilbage langs ravvejen. Hjemme venter hans
kone og tre døtre samt trælle og arbejdere. Ravkongens bror venter også sammen med sin kone og håber på
at blive anerkendt som arving til Ravkongens jord og rigdom, da Ravkongen ikke selv har sønner.
I nutiden mødes et pigekor et sted langs ravvejen med deres korleder samt en irriterende livsstilscoach.
Pigerne skal som led i et projekt være med på en tre dage lang teambuildingtur langs ravvejen uden deres
mobiltelefoner og anden form for teknologi. Det er ikke alle, der er lige vilde med konceptet.

