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ENKEHERTUGINDE LOUISE AUGUSTA GÅR IGEN
- OG PUBLIKUM GÅR MED

Det er ikke hver dag man får mulighed for at vandre i historiske omgivelser samtidig 
med, at historien udspilles for ens øjne. Det er imidlertid det, der vil ske, når Grummes 
Teater dykker ned i den sønderjyske historie og giver genfærd og stemmer fra fortiden 
ørenlyd i vandreforestillingen ”Augustenborgs Stemmer”.

I starten af 1800-tallet dannede Augustenborg rammerne for fest og farver og forestil-
lingen giver sit bud på, hvordan det lyder, når fortidens stemmer sætter ord på mødet 
med den moderne kunst, som præger stedet i dag.

Karaktererne, som publikum kommer helt tæt på under vandringen, spilles af de 
kendte skuespillere 
Sonja Oppenhagen, Henrik Koefoed, Kirsten Olesen, 
Anja Owe, Malene Beltoft Olsen Og Kristian Grumme. 
 
Historien er i gode hænder
Når publikum vandrer rundt mellem slottet, palæerne og parkanlægget og oplever 
kunsten, naturen og historiens vingesus, bliver det til fortællinger og optrin, som er 
skabt af den Reumert-prisvindende dramatiker Simone Isabel Nørgaard. 
Stedet rummer mange dramaer om hertugerne, den danske kongefamilie og H.C. 
Andersen. Navnlig én vil nok komme til at fylde en del, når Simone vælger blandt 
mere end 400 års historie, som skal fortælles på 1,5 time, nemlig historien om 
enkehertuginde Louise Augusta, der var datter af Christian d. 7., men i virkeligheden 
et resultat af dronning Caroline Mathildes forhold til livlægen Struense, 

”Det er interessant at blande den historiske kontekst med stedet i dag. Hvad vil der 
ske, hvis de historiske karakterer trådte op fra dødsriget for at opleve Augustenborg i 
dag med sin moderne kunst. Hvad ville karaktererne tænke? Jeg tror, at det ville blive 
et sammenstød mellem historien og den moderne kunst.”  

Udtaler Simone Isabel Nørgaard, som endnu ikke vil afsløre hvad vandreforestillingen 
præcis kommer til at indeholde. 

Vandreforestillingen skabes i samarbejde med Augustiana Kunstpark & Kunsthal – der 
har til huse i et af de smukke palæer ved Augustenborg Slot. Palæerne er uløseligt 
forbundet med slottets historie. Derudover er Augustenborg_project ligeledes en stor 
del af projektet. Augustenborg_project holder til i de gule palæer fra 1932, der i man-
ge år rummede psykiatrisk hospital, men sidste år åbnede stedet som internationalt 
galleri og café. 

Endelig tyder meget på at publikum får mulighed for at komme ind i havesalen på 
selve Augustenborg Slot, som har været lukket for offentligheden i årevis, hvilket 
bliver en oplevelse i sig selv.

Hvad er en vandreforestilling
Grummes teater har tidligere haft stor succes med den kreative formidlingsform, hvor 
publikum bevæger sig under forestillingen. Publikum vil blive ført rundt i grupper á 40 
på en 1,5 km lang rute. Grupperne bliver sendt af sted med et kvarters mellemrum og 
undervejs på ruten vil der være 6 stop, hvor man vil møde skuespillerne tæt på. 

”Jeg er selv kommet meget på Als de sidste 10 år, da jeg har familie i området, så det 
er helt fantastisk at kunne lave teater i Augustenborg. Med denne forestilling, glæder 
vi os til at give publikum mulighed for lære Augustenborgs historie bedre at kende 
og samtidig bygge videre på sidste års store succes, hvor publikum fik mulighed for 
at vandre rundt i en af Københavnerplantagerne i Vestjylland og høre Baldersbæks 
stemmer.” 

Udtaler Teaterleder og skuespiller Kristian Grumme.

I lyset af sidste års succes, kan man forvente at der bliver rift om pladserne, og kommer 
man for sent, må man gøre som enkehertuginde Louise Augusta – gå igen.
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OM FORESTILLINGEN:
Oplev seks tableauer hvor historiske 
personer fra fortidens Augustenborg 
bringes til live og konfronterer 
nutidskunsten i de historiske 
rammer omkring Augustenborg 
slot

HVOR
Augustiana
Palævej 9, 6440 Augustenborg

HVORNÅR
19. august - 11. september 

Varighed: ca. 1 time og 30 minutter
Vandrelængde: ca. 1,5 km.

Læs og se mere
Billetter og mere praktisk info på 
www.grummesteater.dk

Medvirkende: 
Sonja Oppenhagen
Henrik Koefoed
Kirsten Olesen
Anja Owe
Malene Beltoft Olsen 
Kristian Grumme. Nielsen
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En stor tak til
Traugott Møllers Fond, 
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