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”Jeg har altid interesseret mig for, hvordan vi former 
vores identitet. Hvor meget frihed vi har til det, og hvor 
meget det er omgivelserne, der former os. Det er den 
leg, jeg altid leger: Hvis det nu havde fungeret på en 
anden måde, hvilket slags menneske var jeg så blevet? 
Det er klart, at udviklingen påvirker vores identitet, og 
det optager mig, hvilken slags mennesker vi er i færd 
med at blive i kraft af for eksempel den teknologiske 
udvikling.”

Svend Åge Madsen i Aarhus Teaters sæsonprogram

”Det spændende for mig er tanken om det, der er an-
derledes. At vi aldrig holder op med at spørge: Behø-
ver det være sådan? Kunne det ikke være på en anden 
måde? Den store trussel er, hvis vi bliver ramt af vores 
egen komfort, fordi det hele er så hyggeligt og rart.”

 
Svend Åge Madsen i Aarhus Teaters sæsonprogram.
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VARIATIONENS MONOTONI 
Velkommen til et idealsamfund, 
hvor penge er afskaffet, demokratiet 
blomstrer, og forpligtende kærlig-
hed er suspenderet. Og hvor du 
hver morgen vågner op til en ny 
partner, nye børn ... nyt liv.

SE DAGENS LYS er historien om et 
idealsamfund, hvor lidelse, kedsom-
hed, sorg og jalousi ikke findes, fordi 
ingen når at opbygge forpligtende 
relationer. Alle lever konstant i nuet, 
og ingen bekymrer sig om i morgen. 
Livet er en uendelig række variatio-
ner over samme friktionsløse skabe-
lon i et univers bygget op omkring 
alt det, man ikke kan slå sig på. Indtil 
Elef (Christian Hetland) og Maya 
(Anne Plauborg) en morgen ved en 
tilfældighed vågner op ved siden af 
hinanden, bliver forelskede og bare 
må ses igen og være sammen for 
altid. Deres kærlighed gør dem til 
oprørere mod systemet.

Selvom det klinger dystert, så er det 
for let at stemple SE DAGENS LYS 
som dystopi, hvor man fra start ved, 
hvem der er gode og onde. I stedet 
leger forfatter Svend Åge Madsen 
med sympatien for at lokke læseren 
til at spørge sig selv: Hvor langt kun-
ne jeg være med her? SE DAGENS 
LYS balancerer på den hårfine græn-
se mellem utopi og dystopi.

For første gang sættes Svend Åge Madsens SE DAGENS LYS op som teaterforestilling. 
Madsens eksistentielle science fiction er mere aktuel end nogensinde: Vil du give afkald 
på din personlige frihed til gengæld for at prøve alt, hvad denne verden har at byde på? 
Ville du give afkald på din personlige frihed, hvis det betød, at du aldrig ville gå glip af 
noget? Rune David Grue iscenesætter 80-års fødselaren Svend Åge Madsens berømte 
roman i Julian Juhlins farverige scenografi på Scala Scene fra 13. september.

”Hvad nu hvis 
du ku’ få et nyt liv hver dag”

TO HUSDRAMATIKERE OG 
ET STÆRKT HOLD 
Med knap 50 romaner og mere end 
20 stykker dramatik er Svend Åge 
Madsen en af Danmarks mest  
fejrede forfattere, og d. 2. november 
runder han 80 år. Forfatteren er tid-
ligere husdramatiker på Aarhus Te-
ater, og alligevel er det en anden af 
Aarhus Teaters tidligere husdrama-
tikere, Julie Petrine Glargaard, der 
står for dramatiseringen af romanen.

”Det ville være som at skulle skære 
arme og ben af, hvis jeg skulle lave 
den om til teater. Men jeg glæder 
mig til at se, hvad hun får ud af 
den.” Svend Åge Madsen.

Rune David Grue – der på Aarhus 
Teater i nyere tid har stået bag  
 Aarhus Teaters MEDEA og WEST 
SIDE STORY – står for iscenesæt-
telsen, og scenograf og perfor-
mancekunstneren Julian Juhlin 
står for scenografi og spænder den 
kostumemæssige bue med hele 46 
kostumer og parykker. Juhlin er også 
kendt fra blandt andet sin Virgin 
Tour, hvor han udstillede sig selv i en 
glasmontre i 14 danske byer.

På scenen kan publikum - udover 
det rebelske par Elef og Maya, spil-
let af hovedrolleindehaverne Chri-
stian Hetland og Anne Plauborg 
- opleve skuespillerne Anders  
Baggesen, Marie Marschner,  
Kirsti Kærn, Kim Veisgaard,  
Magnus Haugaard, Anna Nøhr og 
Frederik Mansø. Frederik og Anna 
debuterer som nye medlemmer af 
ensemblet i SE DAGENS LYS.
 

FOMO KURERET 
SE DAGENS LYS er et Black Mir-
ror-afsnit næsten 30 år før sin tid. I 
Aarhus Teaters opsætning fokuserer 
instruktør Rune David Grue på for-
holdet mellem kontinuitet og om-
skiftelighed ved at tage eksperimen-
tet seriøst: Er det rent faktisk ikke 
attraktivt aldrig at skulle gå glip af 
noget? At prøve alt? Muligheden for 
at kopiere alle mulige menneskers 
fantastiske liv?  
 
I Madsens science fiction kan vi 
selv udleve andre menneskers face-
book-lykkelige liv, og derfor er der 
ingen grund til Fear Of Missing Out, 
som vi ellers hensættes til igennem 
det daglige bombardement af forli-
ste livsmuligheder via diverse sociale 
medier. Alt sammen akkompagneret 
af musikeren Mantovanis friktions- 
løse kompositioner fra 60’erne.

”Jeg kan godt forstå – og jeg gen-
kender fra mit eget liv – frygten for 
at stå stille.”  
Instruktør Rune David Grue

I sin essens er SE DAGENS LYS en 
fortælling om identitetsdannelse og 
andre menneskers indflydelse på at 
gøre os til dem, vi er. Er der noget at 
holde fast i, en fast identitet, hvis alle 
vores relationer kontinuerligt skiftes 
ud med nye? Hvad gør det ved os? 
Og hvordan bryder vi med det?
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PRAKTISK INFO SE DAGENS LYS

SE DAGENS LYS

Af  Svend Åge Madsen
 
AARHUS TEATER 
Scala
Urpremiere 
13. september - 10. oktober 
 

KREATIVT TEAM 
 
Dramatisering 
JULIE PETRINE GLARGAARD

Iscenesættelse  
RUNE DAVID GRUE

Scenografi og kostumedesign  
JULIAN JUHLIN

Lysdesign  
ANDERS KJEMS

Lyddesign  
KIM ENGELBREDT

SKUESPILLERE 
 

CHRISTIAN HETLAND

ANNE PLAUBORG

ANDERS BAGGESEN

MARIE MARSCHNER

ANNA NØHR

KIRSTI KÆRN

KIM VEISGAARD

FREDERIK MANSØ

MAGNUS HAUGAARD 

BØRNESTATISTER (alternerende)
• Nahla Ravn Kaasing
• Johanne Marie Brandt
• Malou Ambrosius
• Bertram Lyng Engelsted Jarkilde
• Viola Madicken Bøhm Vatn 
• Malthe Rosenkrands Langballe

Romanen SE DAGENS LYS er udgivet 
af Gyldendal og derfor produceres for-
estillingen i samarbejde med Gyldendal 
Group Agency.
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SKUESPILLERE

Christian Hetland //
Elef 

Anne Plauborg //
Maya 

Anders Baggesen //
Varinka m.fl. 

Anna Nøhr //
Elvira m.fl. 

Kirsti Kærn //
Helena m.fl. 

Kim Veisgaard // 
Agge m.fl. 

DET KREATIVE HOLD

Rune David Grue // 
Iscenesættelse 

Julian Juhlin // 
Scenografi og  
kostumedesign

Julie Petrine  
Glargaard // 
Dramatisering

Anders Kjems //  
Lysdesign

Kim Engelbredt // 
Lyddesign

Marie Marschner //
Judith m.fl.

Frederik Mansø //
Niels m.fl.

Magnus Haugaard //
Martin m.fl. 
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Han fortæller menneskene
Svend Åge Madsen  
interviewet af Michael Holbek til Aarhus Teaters sæsonbrochure

HVAD NU HVIS …
Sådan begynder det altid for forfatteren Svend Åge Madsen. Også da han skrev sin roman ”Se dagens lys” i 1980.
”Hvad nu hvis man vågnede op med en ny ægtefælle hver dag? Det var en lidt gakket ide, men så voksede det. Man 
fik ikke kun en ny ægtefælle, men også nye børn, en ny familie, nye venner, et nyt arbejde, et nyt sted at bo. Hver evig 
eneste dag.”

”Se dagens lys” er historien om et idealsamfund, hvor lidelse, kedsomhed, sorg og jalousi ikke findes, fordi ingen når at 
opbygge forpligtende relationer. Hver nat nulstiller Madam Datam alle menneskers hukommelse og sletter erindringen 
om i går. Alle lever konstant i nuet, og ingen bekymrer sig om i morgen. Indtil Elef og Maya, der en morgen tilfældigt 
vågner op ved siden af hinanden, bliver forelskede og bare må ses igen og være sammen for altid. Deres kærlighed gør 
dem til oprørere mod systemet.

Nu omskaber Aarhus Teater ”Se dagens lys” til teater. Det er dog ikke Svend Åge Madsen, der gør den sceneklar, selv 
om han var husdramatiker her fra 1983 til ’86. Det gør derimod en anden tidligere husdramatiker på Aarhus Teater, Julie 
Petrine Glargaard. ”Det ville være en hæmsko for mig. Dels er stoffet langt væk, dels var romanen hjerteblod, og det ville 
være som at skulle skære arme og ben af, hvis jeg skulle lave den om til teater. Men jeg glæder mig til at se, hvad hun får 
ud af den,” siger Svend Åge Madsen.

OPTAGET AF MENNESKETS FRIHED
Svend Åge Madsen, hvis aarhusianske rødder ikke fornægter sig i hans bøger, fylder 80 år i november 2019. Bag sig har 
han et imponerende værk på henved 50 romaner og mere end 20 stykker dramatik. Og er der en rød tråd, så er den, at 
han altid har været optaget af mennesket og dets drømme og ageren i den labyrint, det omskiftelige samfund til sta-
dighed udgør.

”Jeg har altid interesseret mig for, hvordan vi former vores identitet. Hvor meget frihed vi har til det, og hvor meget det 
er omgivelserne, der former os. Det er den leg, jeg altid leger: Hvis det nu havde fungeret på en anden måde, hvilket 
slags menneske var jeg så blevet? Det er klart, at udviklingen påvirker vores identitet, og det optager mig, hvilken slags 
mennesker vi er i færd med at blive i kraft af for eksempel den teknologiske udvikling,” siger Svend Åge Madsen.

DEN STORE TRUSSEL ER VORES EGEN KOMFORT 
Han er helt på det rene med, at ny teknologi kan være en kæmpe gevinst for den enkelte og for samfundet.
”Det er klart, der er nogle fortrin ved teknologien. Det er derfor, den kommer. Men det er vigtigt, at vi også er opmærk-
somme på de negative sider. Da folk fik lommeregneren, glemte de den lille tabel. Med GPS er vi nu ikke i stand til at 
finde vej selv, og mobilen med indbygget telefonbog gør, at vi ikke længere husker nogens numre. Så på den måde går 
noget tabt, hver gang vi får nogle nye muligheder.”

”Se dagens lys” er dog ingen dystopi. Svend Åge Madsen bryder sig nemlig ikke om dommedagsskildringer.
”Mange sci-fi-romaner beskriver en dystopi, altså et uhyggeligt eller dårligt samfund, hvor nogle magtliderlige mænd i 
toppen vil tvinge folk til at gøre det og det. Det er en ret risikofri genre, for som læser ved man hurtigt, hvor man skal 
lægge sin sympati. Jeg prøver i stedet at lege med sympatien. For eksempel ved at beskrive de positive sider af sådan et 
samfund og lokke læseren til at spørge sig selv: Hvor langt kunne jeg være med her?”

Den leg gør det svært at sætte Madsen i bås. ”Det spændende for mig er tanken om det, der er anderledes. At vi aldrig 
holder op med at spørge: Behøver det være sådan? Kunne det ikke være på en anden måde? Den store trussel er, hvis vi 

bliver ramt af vores egen komfort, fordi det hele er så hyggeligt og rart.”

INTERVIEW MED FORFATTEREN
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FORFATTER SVEND ÅGE MADSEN

Svend Åge Madsen debuterede som forfatter med romanen Besøget og 
har siden udgivet mere end 50 værker indenfor forskellige genrer, heri-
blandt romanerne Tugt og utugt i mellemtiden, At fortælle menneskene, 
Syv aldres galskab og Pigen i cementblanderen, der sammen med Se 
dagens lys alle regnes som moderne klassikere i dansk litteraturhistorie. 

Svend Åge Madsens bøger er oversat til en lang række sprog og han 
har modtaget et væld af priser for sine litterære arbejder, heriblandt Det 
Danske Akademis Store Pris, Søren Gyldendal Prisen, Danske Drama-
tikeres Hæderspris, Holberg-Medaillen, DR´s Romanpris og De Gyldne 
Laurbær. Også hans seneste roman Af den anden verden blev i 2018 
nomineret til DR´s Romanpris. 

Svend Åge Madsens forfatterskab er, som han selv, forankret i Aarhus, hvor 
også Se dagens lys udspiller sig. Også Aarhus Teater spiller en stor rolle i 
hans forfatterskab og i perioden 1982-86 var han tilknyttet Aarhus Teater 
som husdramatiker. I denne periode forfattede han stykkerne Svejk i tredje 
Verdenskrig, Dr. Strangula, Det sidste suk og Nøgne masker. 

Svend Åge Madsen fylder 80 år 2. november 2019.
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LIVEPODCAST

 
OPLEV SVEND ÅGE MADSEN  
I SAMTALE MED LITTERAT HENRIK SKOV NIELSEN

Aarhus Teater Scala lørdag 21. september kl. 13:30

Vær med på første hånd, når vi på Scala-scenen optager en live podcast for øjnene af publikum med 
Århusforfatter Svend Åge Madsen og litteraturprofessor Henrik Skov Nielsen. 

Siden begyndelsen af 1960’erne har Svend Åge Madsen stået som en af Danmarks mest toneangi-
vende forfattere og dramatikere. Blandt hans mest kendte værker figurerer romanen Se dagens lys 
(1980), der nu for første gang sættes på scenen på Aarhus Teater i en dramatiseret version. Se da-
gens lys har urpremiere på Scala d. 13. september.

Svend Åge Madsens forfatterskab er lige så omfangsrigt, som det er finurligt, og for århusianske læ-
sere rummer hans værker den særlige bonus, at det giver mulighed for at opleve deres by fra en helt 
ny vinkel.

I live podcasten på Scala taler Svend Åge Madsen med professor Henrik Skov Nielsen fra Nordisk 
Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet. Henrik Skov Nielsen, der har skrevet bogen tertium datur 
om Svend Åge Madsens forfatterskab.

Samtalen er et led i Aarhus Teater-podcasten Kulissen, der beværtes og modereres af journalist og 
litteraturhistoriker Mathias Wissing.

Live podcasten præsenteres i samarbejde med FO Aarhus
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CV Se dagens lys
SVEND ÅGE MADSEN 
Forfatter
Svend Åge Madsen debuterede som forfatter med roma-
nen Besøget og har siden udgivet mere end 50 værker 
indenfor forskellige genrer, heriblandt romanerne Tugt og 
utugt i mellemtiden, At fortælle menneskene, Syv aldres 
galskab og Pigen i cementblanderen, der sammen med 
Se dagens lys alle regnes som moderne klassikere i dansk 
litteraturhistorie. 
Svend Åge Madsens bøger er oversat til en lang række 
sprog og han har modtaget et væld af priser for sine litte-
rære arbejder, heriblandt Det Danske Akademis Store Pris, 
Søren Gyldendal Prisen, Danske Dramatikeres Hæderspris, 
Holberg-Medaillen, DR´s Romanpris og De Gyldne Laur-
bær. Også hans seneste roman Af den anden verden blev 
i 2018 nomineret til DR´s Romanpris. 
Svend Åge Madsens forfatterskab er, som han selv, 
forankret i Aarhus, hvor også Se dagens lys udspiller sig. 
Også Aarhus Teater spiller en stor rolle i hans forfatter og 
i perioden 1982-86 var han tilknyttet Aarhus Teater som 
husdramatiker. I denne periode forfattede han stykkerne 
Svejk i tredje Verdenskrig, Dr. Strangula, Det sidste suk og 
Nøgne masker. 

JULIE PETRINE GLARGAARD
Dramatiker
Julie Petrine Glargaard er uddannet fra Dramatikeruddan-
nelsen ved Aarhus Teater i 2013. Under uddannelsen skrev 
hun bl.a.Til afsked. Døden, om du vil, en del af forestillin-
gen Nekrologer, der spillede på Aarhus Teater i 2012.
Hun efterfølgende i en to-årig periode ansat som husdra-
matiker på Aarhus Teater, hvor hun oversatte og bear-
bejdede Dürrenmatts Den gamle dame besøger byen 
og Henrik Ibsens Hedda Gabler og skrev forestillingerne 
Glasbobler og Salamimetoden, der begge havde urpremi-
ere på Aarhus Teater. 
Siden har hun bl.a. dramatiseret Hans Scherfigs Idealister 
for DR´s Radiodrama og skrevet stykkerne Mennesker 
forsvinder (Teater Katapult), Hunger (Teater Refleksion), 
På Herrens mark for (Teater Grob), Manden i den røde bil 
og Barn nr. 33 (Det Skrå Teater og Teater Momentum) og 
Dramaqueens (Dramafronten).

RUNE DAVID GRUE
Instruktør
Rune David Grue er uddannet instruktør fra Statens Tea-
terskole, 2005. Han modtog Reumerts talentpris i 2007, 
og året efter iscenesatte han med stor succes Dostojev-
skijs Idioten på Scala. Fra 2008 blev han fast instruktør på 
Det Kongelige Teater og i 2010 fik han en Reumert som 
Årets Instruktør for forestillingerne Pornografi på Aalborg 
Teater samt Ulysses von Ithacia og Forbrændt på Det 
Kongelige Teater. Siden har han blandt meget andet in-
strueret klassikere som Dostojevskijs Forbrydelse og Straf 
(2010), Tom Kristensens Hærværk (2014) og Ibsens Hedda 
Gabler (2015) på Det Kongelige Teater og været instruktør 

ved ensemblet Det Røde Rum. Senest har han på Betty 
Nansen Teatret iscenesat sit eget stykke Kunsten at være 
lykkelig, baseret på tekster af filosoffen Arthur Schopen-
hauer, og musicalsuccesen West Side Story på Aarhus og 
Aalborg Teater.

JULIAN TOLDAM JUHLIN
Scenograf
Julian Toldam Juhlin blev uddannet scenograf fra Statens 
Scenekunstskole 2014. Foruden forskellige kunstprojekter 
og -installationer har han bl.a. lavet scenografi til fore-
stillingerne Som var det i går og Frk. Jensens Kogebog 
på Riddersalen, Soli Deo Gloria på Betty Nansen Tea-
tret, Citroner i vand på Det Lille Teater, Transalvation på 
Warehouse9, Svantes lykkelige dag på Nørrebro Teater, 
Peter Pan på Folketeatret Faust på Mungo Park og senest 
Halfdans Hokus Pokus på Det Kongelige Teater. I 2015 
modtog han Reumert Talentpris.

KIM ENGELBREDT 
Lyddesigner og tonemester
Kim Engelbredt har igennem mere end 35 år arbejdet 
som tonemester og lyddesigner på Aarhus Teater, og stå-
et for lyduniverset i mere end 100 forskellige forestillinger. 
Blandt de seneste kan nævnes Den Gode Vilje, Hospita-
let, Biedermann og Brandstifterne og i denne sæson har 
han lavet lyd på Friheden, Dancer in the Dark, Brænding, 
Parasitterne og senest Orestien, hvor han skabte forestil-
lingens lydunivers sammen med Lydmor.

ANDERS KJEMS
Lysdesigner
Uddannet lysdesigner fra Statens Teaterskole i 2003. 
Han har været fast tilknyttet Aalborg Teater i en længere 
periode og stod bl.a. for lysdesign på Macbeth og den 
Reumert-nominerede forestilling
Pornografi (2009). Derudover har han været belysnings-
mester på Teatret Svalegangen 2010-14. På Aarhus Teater 
har han stået var en del lysdesign bl.a. til Frankenstein, 
Besøget, Teaterkoncert Imagine, Familien der kunne tale 
om alt samt Fornuft og Følelse, En kvinde uden betyd-
ning, Fakiren fra Bilbao og Erasmus Montanus, Narnia, 
Hospitalet og Biedermann og Brandstifterne. Derudover 
har han i 2016 lavet lys på Black Box Dance Companys 
7EVEN på Holstebro Musikteater, der blev nomineret til 
en Reumert som Årets Danseforestilling samt stået for 
lysdesignet på Von Badens Hullet og Mæt af dage på Te-
atret Svalegangen. På Aarhus Teater har han i 2018 stået 
bag lysdesignet på Revolution og på 4:48 Psychosis og i 
starten af 2019 lavede han atter lys på genopsætningen af 
den reumertvindende Erasmus Montanus, både på Østre 
Gasværk og Aarhus Teater.  Siden har han arbejdet på Op-
gang2´s To og O.W. Bunker på Teater Nordkraft.
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CV Se dagens lys
ANNA NØHR
Skuespiller
Anna Nøhr er uddannet skuespiller fra Den Danske Scene-
kunstskole i Aarhus i sommeren 2016. I 2017 debuterede 
hun på Aarhus Teater i En skilsmisse og spillede året efter 
med i My Heartache Brings All the Boys to the Yard.
Efter uddannelsen har hun derudover spillet den kvin-
delige hovedrolle Karen i Mæt Af Dage og integrations-
komedien Danskpå Teatret Svalegangen, Et øjeblik på 
Himmerlands Teater og genopsætningen af Welcome to 
the Internet hos Teateriet Apropos.
Anna har desuden medvirket i Badehotellet, en række 
kortfilm og er den kvindelige røst i Aarhus Letbane.

ANNE PLAUBORG
Skuespiller
Anne Plauborg er uddannet ved Den Danske Scenekunst-
skole, København i 2015 og blev en del af Aarhus Teaters 
ensemble i sommeren 2016. Under sin uddannelse har 
hun, foruden forestillinger på skolen, medvirket i bl.a. 
Shakespeare tur/retur på Grønnegårds Teatret som Ophe-
lia, samt i Kendte folk og Kendte folks børn på Det Kgl. 
Teater. Desuden har hun medvirket i forestillingen Landet 
Under på Teatret ZeBU, i Barcode ved  Holland House, i et 
par danske film, samt med en mindre rolle som syge-
plejerske i tv-serien Badehotellet. Anne har derud-over 
dubbet tegnefilm og indlæst lydbøger. Hendes debut på  
Aarhus Teater var som Miss Worsley i Oscar Wildes En 
kvinde uden betydning på Scala. I sæson 16/17 medvir-
kede hun desuden som blinde Tilde i Astrid Saalbachs 
Kaldet, som Kor i Medea og lod publikum helt tæt på i 
dokumen-tarforestillingen Premiere. 

I 17/18 kunne Anne Plauborg opleves i den kvindelige 
hovedrolle i Bergmans Den gode vilje og var en elskvær-
dig Lucy i familieforestillingen Narnia. Senest har Anne 
Plauborg i Kongens Fald i sæson 18/19 - en coproduktin 
med Det Kgl. Teater og Audition på Studio scenen.

CHRISTIAN HETLAND
Skuespiller
Christian Hetland er uddannet skuespiller i 2004 fra Sta-
tens Teaterskole og var i 00’erne ansat på Aarhus Teater, 
hvor han bl.a. medvirkede i Fobiskolen, Melampe, Dans 
og Verdens ende samt TV2 teaterkoncerten Hele verden 
fra forstanden og Cabaret. I 2007 spillede Hetland med 
i den danske thriller Cecilie. Herefter arbejdede han som 
freelancer i København, hvor han bl.a. medvirkede i Wie-
nerballader på Det Kongelige Teater, genopsætning af Fo-
biskolen på Ny Aveny og Aarhus Teater og Alting Mødes 
på Det Flydende Teater. Christian Hetland har også spillet 
med i børne- og ungdomsforestillingerne bl.a. In Real 
Life, Too på Teater ZeBU, Alias Teaterproduktions Fuck-
ing Fattig samt Deadline på Teatret St.Tv. I sæson 15/16 
vendte han tilbage som ensembleskuespiller på Aarhus 
Teater, hvor han bl.a. har kunnet opleves i Snedronnin-

gen, Til mine brødre, Kaldet, Den gode vilje, Narnia, My 
Heartache Brings All the Boys to the Yard, Biedermann og 
Brandstifterne. I sidste sæson medvirkede Christian Het-
land bl.a. i  Dancer in the Dark og Parasitterne og senest 
spillede han Apollon i det græske drama Orestien. 

MARIE KRISTINE MARSCHNER
Skuespiller
Marie Kristine Marschner blev uddannet fra Den Danske 
Scenekunstskole i Aarhus i 2016. Under sit studie spillede 
hun bl.a. med i Jeg forsvinder, Lev i fred med deres nerver 
og den kvindelige hovedrolle i On/Off på Aarhus Teater 
og Lille Requiem om kærlighed på Svalegangen. I Sæso-
nen 2016/17 spillede hun Ophelia i Hamlet på Kronborg 
og medvirkede i Welcome to the Internet på Teateriet 
Apropos. Hun har også medvirket i en række kortfilm, se-
nest I vejen og Satanisten fra Hjørringgade. Marie Kristine 
Marschner blev sidste sæson en fast del af ensemblet på 
Aarhus Teater, og den reumertvindende musikforestilling 
Lyden af de skuldre vi står på var hendes debut som en-
sembleskuespiller. Herefter har hun medvirket i musikfor-
estillingen Momentet, musicalen West Side Story, Lollikes 
Revolution, familieforestillingen Den Uendelige Historie 
og klassikeren Parasitterne. Hendes seneste rolle var i The 
Rocky Horror Show, hvor hun spillede Janet.

KIRSTI KÆRn
Skuespiller
Kirsti Kærn blev uddannet fra Skuespillerskolen i Aarhus i 
2000 og var herefter en fast del af Aarhus Teaters en-
semble frem til 2004. Siden har hun bl.a. været tilknyttet 
Svalegangen i forestillingerne Fanø, Kvinder og Marty-
rer. Hendes seneste roller på Aarhus Teater var i Farlige 
forbindelser, Hjertet skælver og Jeg forsvinder og Hassan 
Preislers En Skilsmisse. De senere år har Kirsti Kærn des-
uden været med i forestillinger på TeaterNord, Eventmini-
steriet, Teater Katapult og Filuren. 

ANDERS BAGGESEN
Skuespiller
Anders Baggesen er uddannet fra Skuespillerskolen ved 
Aarhus Teater, og hans karriere har bragt ham omkring 
scener i hele landet. I 1979 fik han debut på Aarhus 
Teater i rollen som A-rab i West Side Story, og siden har 
han medvirket i mere end hundrede forestillinger. Blandt 
andet kan nævnes Mens vi venter på
Godot, Idioten, Snittet, La Cage aux Folles, Salamime-
toden og Fornuft og følelse. Anders Baggesen modtog 
i 2005 en Reumert for sin rolle i Lykke-Per på Aalborg 
Teater og har derudover ad flere omgange været
Reumert-nomineret, senest for sin Alfred Doolittle i My 
Fair Lady. Har desuden på Aarhus Teater medvirket i de 
Reumertvindende forestillinger Erasmus Montanus og 
Lyden af de skuldre vi står på samt Premiere, eventyret 
Narnia, musicalen West Side Story og i sidste sæson i 
Friheden og Dancer in the Dark og Audition.
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CV Se dagens lys
FREDERIK MANSØ
Skuespiller
Frederik Mansø kommer direkte Den Danske Scenekunst-
skole i Aarhus, hvorfra han dimiterede i juni 2019. Han 
kunne opleves på Aarhus Teater sammen med resten af 
årgangen i præsentationsforestillingen Katastrofen sker i 
pausen. 
Frederik Mansø har bl.a. tidligere medvirket i Odense 
Teaters stort anlagte musical Leonora Christina.

KIM VEISGAARD
Skuespiller
Kim Veisgaard er uddannet skuespiller fra Statens Teater-
skole i 1978. I løbet af sin karriere har han spillet over 100 
roller. Størsteparten på Aarhus Teater, hvor han siden 1982 
har været en del af teatrets faste ensemble. 
Han har på de skrå brædder gjort sig bemærket i bl.a. 
hovedroller i både klassiske og moderne forestillinger fra 
Shakespeare over Molière og Ibsen til Beckett - og en 
perlerække der imellem.

Blandt markante forestillinger skal nævnes rollerne i Asger 
Bonfils Holberg-iscenesættelser, som også har indbragt 
ham flere hæderspriser, og en perlerække af roller i tea-
trets øvrige opsætninger af klassikere. De senere år har 
man kunnet opleve Kim Veisgaard i forskellige forestil-
linger som Mens vi venter på Godot, Nekrologer, Ibsens 
Gengangere og Rosmersholm, Dans under Høstmånen og 
Den Gerrige. 
I 1986 fik Kim Veisgaard sit folkelige gennembrud som 
Junker Juchs i DR´s julekalender Jul på Slottet. Siden har 
han medvirket i flere film og tv-serier, senest i Krøniken og 
Forbrydelsen. 
Kim Veisgaard blev i 2000 Ridder af Dannebrog, og er 
foruden flere nomineringer hædret med flotte priser som 
Bikubens Det Gule Kort, Erna Hamiltons Legat for Viden-
skab og Kunst, Lauritzen Prisen og Olaf Ussings Fonds 
Legat.
Kim Veisgaard har gennem de seneste sæsoner medvirket 
i Salamimetoden og Fornuft og Følelse og han spillede 
den dame- og drikkeglade præst i En kvinde uden be-
tydning, huslæreren i den græske tragedie Medea og sit 
alter ego i Premiere. De seneste sæsoner har man kunnet 
opleve ham i Bergmanns Den gode vilje, Max Frisch´ 
Biedermann og brandstifterne, som Pjerrot i forestillingen 
Friheden og i årets familieforestilling Den Uendelige Hi-
storie. Kim Veisgaard har netop fejret 40 års skuespillerju-
bilæum som Mægler Gruesen i Aarhus Teaters opsætning 
af Parasitterne.

MAGNUS HAUGAARD
Skuespiller
Magnus Haugaard er netop uddannet fra Den Danske 
Scenekunstskole i Aarhus, og Se dagens lys er derfor hans 
debut. Under studiet har han bl.a. prøvet kræfter med 
Shakespeares Helligtrekongersaften og Sartres Lukkede 
døre og i sidste sæson medvirkede han i Aarhus Teaters 
familieforestilling Den uendelige historie.
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KOMMENDE FORESTILLINGER

OVER TORVET - OM BOWIE OG LAZARUS
NYT samarbejde mellem  
AT og Aarhus Domkirke
7. september kl. 13-15

MANIFEST FOR SKRØBELIGE AUTORITETER
Aarhus Teaters nye huskunstner Nan-
na Cecilie Bang skriver og iscenesæt-
ter nyt stykke
Urpremiere Studio 12. september 
Aftale om interviews hos presse-
medarbejder Mathias Wissing, tlf. 
28936922 / mathias.wissing@aarhus-
teater.dk

JEG ER HER
En poverty walk om hjemløshed
Urpremiere 14. september kl. 16 
Aftale om interviews hos presse-
medarbejder Mathias Wissing, tlf. 
28936922 / mathias.wissing@aarhus-
teater.dk
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Fotoliste Se dagens lys

SCENE 3: MIDDAGSSELSKABET

• Elef - Christian Hetland
• Helena - Kirsti Kærn
• Silje - deres datter
• Anna - Marie Marschner
• Niels - Frederik Mansø
• Tom - Anders Baggesen
• Agge . Kim Veisgaard
• Martin - Magnus Haugaard

 

SCENE 4: DET FØRSTE MØDE MED MAYA

• Elef - Christian Hetland
• Maya - Anne Plauborg

SCENE 4: DEN FØRSTE SVÆRE AFSKED

• Elef - Christian Hetland
• Maya - Anne Plauborg
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