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”Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at Romeo ikke er en drømmerolle for en 

ung mand i 20’erne. Det er en utrolig spændende figur, legendarisk, og 

jeg går til den med stor ærefrygt.”  

Viktor Pascoe Medom, Romeo 

 

”Som skuespiller er det en drøm af en rolle, en af de helt store og 

spændende karakterer, som jeg ser frem til at arbejde intenst med. Hun er 

jo megasej, modig, viljestærk og handlekraftig, når hun bryder med hele 

sin familie for at udleve sin kærlighed til Romeo. Jeg glæder mig vildt.” 

Mette Klakstein, Julie 

 

”Jeg elsker Romeo og Julie. Manuskriptet i sig selv. Men jeg synes ofte 

det bliver overset, at fortællingen ikke handler om kærlighed, men om 

forelskelse. Og så handler det om at være udenfor, om ikke at kunne 

finde sin plads, om at være en del af et stort samfund, som man prøver at 

bryde ud fra. På samme måde skal vi i arbejdet med forestillingen finde 

hinanden med koret, musikerne, skuespillerne – som en salgs stort 

samfund. Og samtidig er det vigtigt, at vi ikke skal dekonstruere og rive i 

stykker, men fortælle historien sammen.”  

Maren Bjørseth, instruktør 
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DEN ULTIMATIVE LOVESTORY 
OVERVINDER ENDELIG CORONAEN 
 
ROMEO & JULIE-produktionen var i midten af januar særdeles hårdt ramt 
af corona og måtte suspendere prøverne en uge. Men nu kan Aarhus 
Teater endelig slå dørene op til Shakespeares mesterværk i en storslået 
version, hvor skuespil, dansen, korsang og musik mødes i en smeltedigel 
af følelser.  Aarhus Teaters to nye stjernefrø Viktor Pascoe Medom og 
Mette Klakstein gestalter det ikoniske kærlighedspar. ROMEO & JULIE får 
pressepremiere 12. februar på Store Scene.  

Ikonisk kærlighedshistorie 
Romeo og Julie. Det bliver ikke mere ikonisk. En balkon i den italienske by Verona har i 
generationer tiltrukket unge forelskede sjæle med magnetisk kraft. Det var nemlig her, 
Shakespeare for over 400 år siden lod alle tiders mest ikoniske kærlighedshistorie udspille sig. 

Romeo og Julie er de to unge, som ved et storslået maskebal forelsker sig stormfuldt i 
hinanden. Det er kærlighed ved første blik – et afsindigt hormonsus. Romeo opsøger i al 
hemmelighed Julie, og de bader hinanden i honningsøde fantasier om at gløde sammen til 
verdens ende. Men det er samtidig en umulig kærlighed, for deres to familier, Capulet og 
Montague, har i årevis ligget i uforsonlig fejde med hinanden. Over for slægternes håndfaste 
kurs med fornuftsmæssige og strategiske giftermål står forelskelsens rene, ufordærvede 
uskyld. ”Er der en verden uden for Verona?” spørger Romeo, for så kunne de gifte sig og 
flygte. 

Hybrid mellem det gamle og det moderne 
Det er den internationalt fremadstormende norske instruktør Maren Bjørseth, der står for 
iscenesættelsen. I hendes iscenesættelse er det blandingen af det klassiske og det moderne, 
der er kernen i hendes Romeo & Julie: 

”Jeg har stræbt efter at skabe en renskåret Romeo & Julie, hvor historien står klarest muligt 

for os i dag. Mit mantra i bearbejdelsen har været: Situationen må sejre! Jeg har ikke på 

nogen måde haft et ønske om at dekonstruere Shakespeares værk, men situationen, 
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relationerne og karaktererne har flere steder vundet over Shakespeares smukke ord og 

billeder. Men Shakespeares grundkerne er stærk og intentionerne bæres tydeligt fra en tid til 

en anden. Det er som et eventyr, hvor alle tider eksisterer samtidigt, som en hybrid mellem 

det gamle og det moderne. Det har også været tanken bag det musikalske univers, som Marie 

Koldkjær Højlund har sammensat. Det bevæger sig lige fra klassiske italienske korsange til helt 

nyskabt pop og rock, og er på en emotionel måde med til at åbne det klassiske for et 

moderne publikum.” 

20 medvirkende på scenen 
Hovedrollerne som Romeo og Julie spilles af de to talentfulde skuespillere fra Aarhus Teaters 
ensemble Viktor Pascoe Medom og Mette Klakstein, der i 2020 fik Reumerts Talentpris. De 
flankeres af et fornemt hold af teatrets skuespillere Anders Baggesen, Mette Døssing, Nanna 
Bøttcher, Emil Prenter, Simon Mathew, Christian Hetland, Marie Marschner, Kjartan Hansen 
og Emil Busk Jensen fra Den Danske Scenekunstskole. Herudover medvirker Aarhus Teaters 
Kor, dansere fra Holstebro Dansekompagni, som forestillingen præsenteres i samarbejde med, 
og Aarhus Teaters huskomponist Marie Koldkjær Højlund, som spiller live på scenen. 

Inkarnationen af Romeo 
Musikken er i højsædet i forestillingen og spænder vidt fra 1500-tals kormusik over poetisk 
elektropop til rock. Aarhus Teaters huskomponist Marie Koldkjær Højlund har komponeret 
musik til Romeo & Julie i samarbejde med forsangeren fra bandet Iceage, Elias Bender 
Rønnenfelt, og producer, manager, komponist Nis Bysted, der står bag pladeselskabet Escho, 
hvor både Iceage og Marie Koldkjær Højlunds band Kh Marie hører til. Marie har bedt 
digteren Morten Søndergaard, som hun også samarbejdede med på sit album ’intet er nok’, 
om at skrive tekster til 2 sange i forestillingen. Marie Koldkjær Højlund optræder live på 
scenen i Romeo & Julie. 

Det var hende, der fik ideen til at invitere den succesfulde rockmusiker Elias Bender 
Rønnenfelt til at medvirke i produktionen, hvor han har skrevet tekster og komponeret musik 
til to sange i forestillingen.  Marie Koldkjær Højlund fortæller:  
 
”Hvis jeg skulle pege på en musiker i Danmark, som var en form for Romeo-figur i sin 

inkarnation, så ville det være Elias Bender Rønnenfelt fra Iceage: Han er inkarnationen af 

ungdommelig vildskab og vanvittig udtryksfuld. Det spændende er, at hans måde at synge på 

er meget lidt teateragtig, men hans vildskab og råhed vil jeg gerne putte ind i forestillingen.” 
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Norsk kreativt trekløver 
Det er ikke første gang, at det norske kreative trekløver, instruktør Maren Bjørseth, scenograf 
og kostumedesigner Olav Myrtvedt og koreograf Ida Wigdel laver Romeo & Julie; det gjorde 
de også på Det Norske Teatret i Oslo i en stor, anmelderrost opsætning. Opsætningen på 
Aarhus Teater vil imidlertid være helt anderledes. Lysdesigneren Mathias Hersland, der bl.a. 
har modtaget en Reumert to gange for Årets Scenedesign i samarbejde med scenografen 
Christian Albrechtsen for Aarhus Teaters Lyden af de skuldre vi står på og Bowie-musicalen 
Lazarus, der aktuelt spiller på Det Kgl. Teater, skaber det magiske lys til Romeo & Julie. 
Aarhus Teaters Lars Gaarde står for musikdesignet.  
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KREDIT KREATIVT TEAM 

ROMEO & JULIE 

Præsenteres i samarbejde med Holstebro Dansekompagni 

Aarhus Teater Store Scene 12. februar – 11. marts 

 

HOLDET BAG 

AF     William Shakespeare 

OVERSÆTTELSE    Niels Brunse 

ISCENESÆTTELSE   Maren Bjørseth 

SCENOGRAFI &  
KOSTUMEDESIGN   Olav Myrtvedt   

MUSIK     Kh Marie/Marie Koldkjær Højlund & Klaus Q Hedegaard 

     Elias Rønnenfelt 

     Nis Bysted 

VIOLIN     Nils Gröndahl 

TEKST      Elias Rønnenfelt (”Ubevæbnet” og ”Barneleg”) 

     Morten Søndergaard (”Salthjerte” og ”Vinteren er forbi”) 

LYDDESIGN    Lars Gaarde 

LYSDESIGN    Mathias Hersland 
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JULIE     Mette Klakstein 

ROMEO    Viktor Pascoe Medom 

FADER LORENZO   Anders Baggesen 

MERCUTIO    Simon Mathew 

AMME     Marie Marschner 

TYBALT    Kjartan Hansen 

BENVOLIO    Emil Prenter 

FRU CAPULET    Marie Døssing 

HR MONTAGUE   Christian Hetland 

FYRSTEN AF VERONA  Nanna Bøttcher 

GREV PARIS    Emil Busk Jensen (Studerende fra Den Danske Scenekunstskole) 

 
MUSIKER    Marie Koldkjær Højlund 
 

DANSER    Izzy Moloney 

DANSER    Jessica van de Koot 

DANSER    Jacob B. Vahlun 

 

AARHUS TEATERS KOR  Sigrid Vibe Kristensen Christoffer Peter Hansen 

     Tine Dynæs Juhl  Kristoffer Vindum 

     Peter Rothgardt Borg  Claes Sønderriis 

Sofie Klausen Ida Bergholdt Jul 
Christiansen  
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SKUESPILLERNE I ROMEO & JULIE 
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KARAKTERERNE I ROMEO & JULIE 

 

• Romeo, søn af Montague, Viktor Pascoe Medom 
• Julie, datter af Capulet, Mette Klakstein 

• Lorenzo, franciskanermunk, Anders Baggesen 
• Julies amme, Marie Marschner 
• Fru Capulet, i strid med slægten Montague, Mette Døssing 
• Fyrsten af Verona, Nanna Bøttcher 
• Mercutio, Fyrstens slægtning og Romeos ven, Simon Mathew 
• Hr Montague, i strid med slægten Capulet, Christian Hetland 
• Benvolio, Montagues nevø og Romeos ven, Emil Prenter 
• Paris, en ung adelsmand, Fyrstens slægtning, Emil Busk Jensen 
• Tybalt, fru Capulets nevø, Kjartan Hansen 
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UDVALGTE SANGTEKSTER I FORESTILLINGEN 

UBEVÆBNET 

Tekst og musik: Elias Bender Rønnenfelt 

 

Dybtstegt i en olie brønd 
Pumpet op fra dyngen 
Der er en overflod gravet op disse dage 
fra dybet op mod månen 
 
Langt dernede der sov du baby 
Gemt væk fra vor jord 
 
Så nu, lidt som en engel 
Bekriger du mig med dit værd 
I alt godt og lyst der er 
Gjorde jeg intet  
Alligevel står jeg nu her 
Af ammunition er der ikke mere 
 

Koldere end en gletcher 
Varmere end vor sol 
Tag temperaturen mens den falder og 
stiger 
Vores meter trukket i bund  
 
Frasagde min krone, elskede 
Plantet foran du  
 
Så nu, lidt som en engel 
Bekriger du mig med dit værd 
I alt godt og lyst der er 
Gjorde jeg intet  
Alligevel står jeg nu her 
Af ammunition er der ikke mere 

 

SALTHJERTE 

Musik: Kh Marie 

Tekst: Morten Søndergaard 

 

Være som solen 
der kommer 
Kommer hen til os 
For at hviske noget 
Verden engang har drømt 
 
Lad mig se dig 
Vågne op 

Lad mig se dig 
Stå op  
Slå dig ned hos mig 
 
Når salthjertet slår og slår 
Og du løber gennem mit ansigt 
Når salthjertet slår og slår 
Og du løber gennem mit ansigt 
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WILLIAM SHAKESPEARE 
 
William Shakespeare (1564-1616) betragtes af mange som den største dramatiker nogensinde. 
Han siges at have opfundet det moderne menneske gennem sine ultraskarpe afbildninger af 
samfundets magtstrukturer, ondskab, kærlighed og forelskelse, begær, sorg og glæde. Hans 
omfattende værker og samarbejder udgør 39 skuespil, 154 sonnetter og to fortællende digte. 
Shakespeare er den dag i dag den mest opførte dramatiker. 

Shakespeare er født og opvokset i Stratford-upon-Avon i Warwickshire i den vestlige del af 
det centrale England. Han var gift med Anne Hathaway med hvem han havde tre børn. 
Shakespeare var foruden dramatiker både skuespiller og medejer af et teaterkompagni, Lord 
Chamberlain’s Men, senere kendt som King’s Men. Han døde som 52-årig efter at have 
skrevet størstedelen af sine værker i perioden fra 1589 til 1613. 

Shakespeare skrev både komedier og tragedier, hvoriblandt de mest kendte er kanoniserede 
og elskede stykker som Hamlet, Othello, Kong Lear, Macbeth, En Skærsommernatsdrøm og – 
selvfølgelig – Romeo og Julie.  

I sin serie om den store dramatiker, ”Shakespeare er lige her”, præsenterer ansvarshavende 
chefredaktør for Information Rune Lykkeberg Shakespeare med denne rammende betegnelse: 

”Hvis der er en ting, jeg er blevet overbevist om i de senere år, så er det, at vores teorier om 

mennesket, og vores teorier om magt, er for dumme til at forstå den verden, som vi lever i. Vi 

har lært, at magten kan blive vanvittig, at ledere, som får betroede embeder i højtudviklede, 

velstående, civiliserede stater, kan opføre sig, som om de er fuldstændig sindssyge. Vi har 

også måttet erkende, at de samfund, vi har bygget op over årtier, kan vise sig at komme op at 

slås med sig selv. Det betyder, at vi står med to spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Det ene 

er: hvorfor gør mennesket, som det gør? Det andet er: hvad sker der med samfundet, hvis det 

går i opløsning? Jeg har fundet ét sted, hvor de spørgsmål er blevet behandlet på et højere 

niveau, og med en større respekt for kompleksiteten i det, hvor vi fatter, at vi ikke kan forstå 

magten uden at forstå de mennesker, der udøver den, og at man ikke kan forstå mennesker, 

hvis man ikke forstå den sammenhæng, som de er i, hvor der er magt. Og dette ene sted er i 

William Shakespeares værk. Psykologi og magt. Det enkelte menneske og samfundet. Det 

hænger altid sammen hos Shakespeare.” 
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”Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med forlæg, som i 

forvejen er kendt og elsket af mange, som Romeo & Julie 

er det. Fordi man så på en måde har et forspring til at 

kunne gøre noget nyt og spændende med materialet, 

ligesom i "Lyden af de skuldre vi står på", hvor jeg 

arbejdede med at lave nye versioner af gamle danske 

sange. På den anden side kan det også være 

udfordrende, netop fordi mange allerede har bestemte 

forventninger, og derfor spurgte jeg Elias og Nis om de 

ville hjælpe mig, fordi de begge er eminente til at skubbe 

grænserne og stadig tale direkte til hjertet.” 
Marie Koldkjær Højlund, huskomponist Aarhus Teater 

 

 

Musikalsk trekløver: Marie Koldkjær Højlund, Elias Bender Rønnenfelt og Nis Bysted 
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CV KREATIVT TEAM 

Maren Bjørseth Instruktør 
Norske Maren Bjørseth er uddannet instruktør fra de Theaterschool, Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten i Holland og har desuden en bachelorgrad i Drama og Teater 
ved Norges Teknisk-Vitenskapelige Universitet. Siden har hun iscenesat en lang række 
forestillinger, både i Norge og udlandet. Heriblandt på Det Norske Teater, hvor hun lavet Fem 

årstider, Cally, Lehmann-trilogien og Romeo og Julie, for hvilken hun blev nomineret til 
Heddaprisen kategorien bedste instruktør. Hun har desuden lavet Vepsen, Min briljante 

venninne og Den 25. timen På Oslo Nye Teater, Runddans, Tvillingenes dagbok, Alt jeg ikke 

husker og Leksikon om lys og mørke på Trøndelag Teater.  Maren Bjørseth har instrueret En 

folkefiende ved Teater Ibsen og Tre Søstre på Staatstheater Mainz i Tyskland samt en række 
forestillinger i Holland, heriblandt Ibsens Et Dukkehjem, for hvilken hun modtog Ton Lutz-
prisen for bedste instruktion ved ITs Festivalen i Amsterdam. Hendes seneste forestilling er 
Forbrent på Nationaltheatret i Oslo. 
 
Olav Myrtvedt Scenograf 
Olav Myrtvedt er uddannet scenograf fra Statens høgskole for kunsthåndverk og design i 
Bergen og Danmarks Design Skole og har og har arbejet som scenograf inden for både teater 
og dans siden 1995. Han har arbejdet som scenograf ved flere teatre i både Norge og andre 
lande; Nationaltheatret i Bergen, Stockholm Stadsteater, Aalborg Teater, Gøteborgsoperaen, 
Gøteborg Stadsteater, Malmö Opera, Malmö Stadsteater, Budapest Kammerteater og 
Antonín Dvořák Theatre i Ostrava, Tsjekkiet. Han har desuden samarbejdet med en række 
danse- og teatergrupper. Olav Myrtvedt bevæger sig i flere genrer indenfor scenekunsten og 
arbejder med både klassikere som Ibsen og Shakespeare, moderne/ny dramatik og med dans i 
forskellige kontekser. Han har bl.a. lavet scenografi til flere urpremierer på Jon Fosses stykker, 
som blev præsenteret i udstillingen «Fosse via Myrtvedt» under Praha-quadriennalen i 2003. I 
2011 fik han en Reumert-pris for scenografien til Helligtrekongersaften ved Aalborg Teater og 
er flere gange nomineret til den norske Heddapris, som han modtog for årets 
scenografi/kostumedesign til forestillingen «Vår ære/vår makt» på Den Nationale Scene i 
Norge i 2016. Forestillingen «Orlando» på Rogaland Teater fik Hedda-prisen for årets 
forestilling i 2017, hvor Myrtvedt også var nomineret til årets scenograf. De seneste sæsoner 
har Myrtvedt bl.a. lavet Peer Gynt på Den Nationale Scene, Maria Stuart og Happy Hour på 
Rogaland Teater, Pang! på Riksteatret, Madam og Peer Bitch på Black Box Teater i Oslo, 
Lehmann Brothers på Det Norske Teater, Fruen fra Havet på Trøndelag Teater, Heksejagt og 
Min brillante veninde på Oslo Nye Teater, Jane Eyre på Nationaltheatret, En 

Midsommernatsdrøm på Haugesunds Teater. 
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Marie Koldkjær Højlund Komponist 
Marie Højlund stod for den musikalske iscenesættelse af Aarhus Teaters reumertvindende 
musikforestilling Lyden af de skuldre vi står på i 2017 og 2020. Hun arbejder med og forsker i 
lydinstallationer og lydkunst komponist og musiker i forskellige sammenhænge og har bl.a. 
været hovedkraften i Marybell Katastrophy, i 2009 modtog prisen som bedste orkester ved 
musikkritikernes prisuddeling Steppeulven. Hun var desuden en fast del af bandet Nephew, 
som hun har spillet en lang række koncerter med og medvirket på albummet Ring-I-Ring og 
udgør sammen med Morten Riis det lydkunstneriske projekt The Overheard, der bl.a. stod for 
lyduniverset ved åbningen af kulturby Aarhus 2017. Marie Højlund stod for den musikalske og 
lydlige side af Aarhus Teaters opsætning af Dancer in the dark på Scala og Aarhus Teaters 
stedspecifikke forestilling og podwalk Jeg er her. Hun er pt. huskomponist på Aarhus Teater, 
hvor hun har arbejdet på En fortælling om blindhed, lavet musikken til familieforestillingen Et 

Juleeventyr og designet og komponeret musik og lydunivers til Leonora Christina - 

Sandhedens Dronning og Ibsens Når vi døde vågner. I 2021 har Marie Højlund under 
kunstnernavnet KH Marie turneret med sin sansekoncert Intet Er Nok, der har spillet på scener 
i hele landet. 
 
Elias Bender Rønnenfelt Komponist 

Elias Bender Rønnenfelt har som forsanger i punkrockbandet Iceage manifesteret sig som en 
af landets mest ufortyndede rockmusikere. Iceage har i 10 år spillet koncerter i hele verden og 
er et af Danmarks mest turnerende orkestre på baggrund af deres fem anmelderroste albums. 
I foråret 2022 drager de endnu en gang på turné i Storbritannien og USA. Iceage blev stiftet i 
2008 og modtog ved Årets Steppeulv 2012 prisen som ”årets håb.” Udover Iceage er Elias 
Bender Rønnenfelt frontmand i to andre bands, Marching Church og Vår. 
 
Nis Bysted Komponist 

Nis Bysted er medstifter af det internationalt anerkendte pladeselskab Escho, som netop fejret 
15 år jubilæum. Selskabet udgiver toneangivende og nyskabende musik som Iceage, Liss, 

Yangze, Kh Maire, Baby in Vain, Astrid Sonne og Ydegirl. Som producer og tekniker er Nis 
Bysted kendt for sin fornemmelse for nye tiders lyd og sin åbenhed over for alle musikgenre 
og evne til forene deres respektive kvaliteter. Nis Bysted har bl.a. indspillet, produceret og 
mixet for artister som: Choir of Young Belivers, Baby in Vain, Brimheim, Synd og Skam, Cancer 
og Iceage. I 2018 vandt han kritikernes pris steppeulven som årets producer for Iceage-pladen 
"Beyondless" samt Speaker Bite Me-pladen “future plans” og er igen i år nomineret for 
Iceage-pladen “Seek Shelter”. Som komponist og udøvende musiker var Nis Bysted som helt 
ung teenager i 1994 med til at danne det eksperimenterende punkband Düreforsög. Han har 
lige siden være aktiv i talrige grupper og samarbejder. Projekter, der altid har været 
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kendetegnet ved nysgerrighed og innovation. Senest i hans egen gruppe Thulebasen, som er 
en eksperimenterende gruppe, som forener traditionel rock, performance og 
improvisationsmusik. 

 
Ida Wigdel Koreograf 

Norske Ida Wigdel er uddannet danser fra Oslo National Academy of Arts i 2006. Hun har 
siden 2010 været en fast del af det norske dansekompagni Ingun Bjørnsgaard Prosjekt og er 
en del af den kreative gruppe Berstad/Helgebostad/Wigdel, som hun opnåede international 
anerkendelse med for stykket Jordjenta og Spoiler. Ida Wigdel har lavet en lang række 
projekter, både som danser og koreograf, senest solodanseforestillingen Dandizettes på MDT 
i Stockholm. De seneste sæsoner har hun som koreograf arbejdet tæt sammen med Romeo og 

Julies instruktør Maren Bjørseth og scenograf Olav Mytvedt på bl.a. teaterforestillingerne 
Heksejagt og Min briljante venninne på Oslo Nye Teater, Lehmanntrilogien på Det Norske 
Teatret og Leksikon om lys og mørke på Trøndelag Teater. Hun har desuden lavet koreografi 
til Jane Eyre og Jordopphimlesang på Nationaltheatret. I 2021 modtog hun den markante Rolf 
Gammleng Pris for fortjenstfuld indsats i sceniske forestillinger. 

 
Mathias Hersland Lysdesigner 
Mathias Hersland blev uddannet lysdesigner ved Den Danske Scenekunstskole i 2015 og har 
både før og efter arbejdet på både teater, koncerter og festivalproduktioner. På Aalborg 
Teater har han bl.a.  lavet lys- og videodesign på bl.a. Hamlet, Ronja Røverdatter, Bunbury, 
Das Ding, Aftenlandet og den reumertnominerede forestilling Drengen der ville være vægtløs. 
Han har også skabt lys til Stræber og Gaden på Teater Nordkraft og Drømmen om Amerika på 
Randers Egnsteater og i flere år været fast lysdesigner på Roskilde Festivalens Gloriascene. I 
2017 kastede han lys over Aarhus Teaters Lyden af de skuldre vi står på, der blev genopsat i 
sidste sæson. De seneste år har han desuden stået for lysdesignet på Aarhus Teaters 
opsætning af Lars von Triers Dancer in the Dark på Scala, The Rocky Horror Show på Store 
Scene samt Bowies musical Lazarus. Senest har Hersland designet lys på Marie Koldkær 
Højlunds sansekoncert Intet Er Nok, familieforestillingen Et Juleeventyr og musicalen Charlie 

og Chokoladefabrikken, alle på Aarhus Teaters Store Scene, samt The Sound of Music og 
Thalia på Malmø Operaen, Kejserens nye klæder på Malmø Stadsteater og Den indbildt syge 
på Det kgl. Teater. 
Både for Aarhus Teaters Lazarus og Lyden af de skuldre vi står på modtog han sammen med 
scenograf Christian Albrechtsen reumert-priser for Årets Scenedesign.  
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Lars Gaarde Lyddesigner 
Lars Gaarde har igennem de sidste 25 år arbejdet som både freelance lyddesigner og tekniker 
hos Nordic Rentals, Vejle Musikteater, Fredericia Teater og for en lang række andre teatre og 
turne-forestillinger. Heriblandt Yahya Hassans Digte, Aida, Grease, City Singler og mange 
flere. Siden sommeren 2015 har han været fast lyddesigner på Aarhus Teater, hvor han bl.a. 
har stået for lyden på teaterkoncerterne Imagine og American Spirit, rockoperaen Jesus Christ 

Superstar og Erasmus Montanus, der modtog en Reumert som Årets Forestilling. Indenfor de 
sidste år har han lavet lyd på den reumertvindende musikforestilling Lyden af de skuldre vi står 

på, familieforestillingerne Narnia, Den uendelige historie og Pagten, musicalen West Side 

Story og The Rocky Horror Show og David Bowies musical Lazarus. Senest har han designet 
lyden på familieforestillingen Et Juleeventyr, Shakespeares Kong Lear, Charlie og 

Chokoladefabrikken, teaterkoncerten Jeg er jo lige her og familieforestillingen Alice i 

Eventyrland. 
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CV MEDVIRKENDE 
 
Mette Klakstein Julie 

Mette Klakstein blev uddannet skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole i København i 
2018. Før hendes tid på Aarhus Teater har hun bl.a. optrådt på Teater Republique, 
Folketeatret og Aalborg Teater På Aarhus Teater modtog Mette Klakstein i 2020 en Talent-
Reumert for sin rolle i Manifest for skrøbelige autoriteter. Siden sæson 20/21 har hun været 
fast tilknyttet Aarhus Teaters ensemble og medvirket i Den Vægelsindede, You’ve Come A 

Long Way, Baby, Et Juleeventyr og Charlie og Chokoladefabrikken. I sæson 21/22 medvirker 
Mette Klakstein i Ordet, Kagefabrikken, Romeo & Julie og Cabaret. 
 
Viktor Pascoe Medom Romeo 

Viktor Pascoe Medom blev uddannet skuespiller ved Den Danske Scenekunstskole i Odense i 
2020 og blev derefter ansat i ensemblet på Aarhus Teater. Han debuterede i Den 

Vægelsindede og har siden spillet med i Et Juleeventyr, You’ve Come A Long Way, Baby og 
Charlie og Chokoladefabrikken. Han har ligeledes medvirket i DRs dramaserie Fred til lands. I 
sæson 21/22 medvirker Viktor Pascoe Medom i Jeg er jo lige her, Alice i Eventyrland, Romeo 

& Julie og Omstigning til paradis. 
 
Anders Baggesen Fader Lorenzo 

Anders Baggesen er uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 1980, og hans karriere 
har bragt ham omkring scener i hele landet. Allerede året før han blev færdiguddannet fik han 
debut på Aarhus Teater i West Side Story, og siden har han medvirket i mere end hundrede 
forestillinger. Anders Baggesen har ad flere omgange været Reumertnomineret og modtog i 
2005 en Reumert for sin rolle i Lykke-Per på Aalborg Teater. I de senere år har Anders 
Baggesen på Aarhus Teater bl.a. medvirket i de Reumert-vindende forestillinger Erasmus 

Montanus, Lyden af de skuldre vi står på og Ordet. I 2021 fejrede han 40-års jubilæum på 
teatret i rollen som Grandpa Joe i Charlie & Chokoladefabrikken. I sæson 21/22 medvirker 
Anders Baggesen i Ordet, Kagefabrikken, Romeo & Julie og Cabaret. 
 
Simon Mathew Mercutio 

Simon Mathew er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 2014. Siden har han optrådt 
på scener som Østre Gasværk og Det Kongelige Teater, han i 2016 blev en del af Aarhus 
Teaters ensemble. Her har han medvirket i bl.a. American Spirit, Erasmus Montanus og Jesus 

Christ Superstar samt #Amlet, Momentet og Rocky Horror Show. Særligt fremtrædende roller 
har Simon Mathew påtaget sig i Techno, Lazarus, denungewertherslidelser og Charlie & 
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Chokoladefabrikken.  I sæson 21/22 medvirker Simon Mathew i En fortælling om blindhed, 
Romeo & Julie og Cabaret. 
 
Marie Marschner Amme 

Marie Marschner blev uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i Aarhus i 2016 og har siden 
2017 været en fast del af ensemblet på Aarhus Teater. Her har hun blandt meget andet 
medvirket i Lyden af de skuldre vi står på, Revolution, The Rocky Horror Show, Den Uendelige 

Historie, Pagten og Charlie & Chokoladefabrikken. I sæson 21/22 medvirker Marie Marschner i 
Jeg er jo lige her, Alice i Eventyrland, Romeo & Julie og Omstigning til paradis. 
 
Kjartan Hansen Tybalt 

Kjartan Hansen har som medlem af Aarhus Teaters ensemble medvirket i bl.a. ny dansk 
dramatik som Til Mine Brødre, En Skilsmisse og Revolution, den fysiske forestilling MORPH og 
teaterkoncerten Momentet. I 2019 kunne han opleves i hovedrollen som Hamlet i en stor 
moderne opsætning af Shakespeares klassiker i Tórshavn på Færøerne. De seneste år har 
Kjartan Hansen på Aarhus Teater medvirket i bl.a. Lazarus og Kærlighedens Forrykte Former. I 
sæson 21/22 medvirker Kjartan Hansen i Ordet, Alice i Eventyrland, Romeo & Julie og 
Cabaret. 
 
Emil Prenter Benvolio 

Emil Prenter blev i 2018 færdiguddannet som skuespiller ved Den Danske Scenekunstskole i 
København. Han har bl.a. medvirket i teaterforestillingerne Mand Uden Hensigt på Republique 
og Riget på Det Kongelige Teater. På skærmen har man kunnet opleve Emil Prenter i TV2-
serien Sex, mens han på Aarhus Teater har medvirket i bl.a. Orestien, Teaterkoncert C.V. 

Jørgensen og A Clockwork Orange. I sæson 21/22 medvirker Emil Prenter i Ordet, Man vokser 

op, Romeo & Julie og Cabaret. 
 
Mette Døssing Fru Capulet 

Mette Døssing er uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2007, hvor hun siden da 
har været en fast del af ensemblet. Hun debuterede i Hvordan vi slipper af med de andre og 
har siden medvirket i et hav af forestillinger på teatret, heriblandt Slottet, Det gyldne kompas 

1 og 2, Fanny og Alexander og Brødrene Løvehjerte. De seneste sæsoner har hun haft 

fremtrædende roller i stykket som Medea, Lyden af de skuldre vi står på, Narnia og senest 
Kærlighed efter lukketid. Mette Døssing modtog i 2016 en Reumert for Bedste Kvindelige 
Birolle som Kristin i Frk. Julie og blev i 2019 nomineret til en Reumert for Bedste Kvindelige 
Hovedrolle for 4:48 Psychosis. I sæson 21/22 medvirker Mette Døssing i Når vi døde vågner, 
Kagefabrikken, Romeo & Julie og Omstigning til paradis. 
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Christian Hetland Hr Montague 

Christian Hetland er uddannet skuespiller i 2004 fra Statens Teaterskole og har siden været 
forbi en lang række scener i hele Danmark samt medvirket i spillefilmen Cecilie. Efter en pause 
vendte han i 2015 tilbage som ensembleskuespiller på Aarhus Teater, hvor han bl.a. har 
medvirket i forestillinger som Den gode vilje, Narnia, Se dagens lys, Orestien, Pagten og Et 

juleeventyr. I sæson 21/22 medvirker Christian Hetland i Ordet, Alice i Eventyrland, Romeo & 

Julie og Omstigning til paradis. 
 
Nanna Bøttcher Fyrsten af Verona 
Nanna Bøttcher er uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2005. Hun har bl.a. 
optrådt Mammutteatret, Husets Teater, Odense Teater og Teater Grob. Nanna Bøttcher er 
endvidere medudvikler af det satiriske, kunstneriske protestparti Dukkepartiet. På Aarhus 
Teater har Nanna Bøttcher været en fest del af ensemblet siden 2015 og medvirket i 
forestillinger som Snedronningen, Familien der kunne tale om alt, Erasmus Montanus, 

Momentet, Hospitalet og Lyden af de skuldre vi står på. De seneste sæsoner har hun kunnet 
opleves i bl.a. Lazarus, Orestien og Kærlighedens Forrykte Former, for hvilken hun blev 
Reumert-nomineret i kategorien Årets Kvindelige Ensemblerolle. I sæson 21/22 medvirker 
Nanna Bøttcher i Girls & Boys, Kagefabrikken, Romeo & Julie og Omstigning til paradis. 
 
Emil Busk Jensen Grev Paris 

Emil Busk Jensen er studerende ved Den Danske Scenekunstskole for Skuespil i Aarhus og er 
med Romeo og Julie i scenepraktik på Aarhus Teater. 
 
Isobel (Izzy) Moloney Danser 
Britiske Izzy fik en bachelor fra the Northern School of Contemporary Dance i 2021. Gennem 
sit studie hos the Northern School of Contemporary Dance Masters Professional Placement 
Scheme er Izzy praktikant hos Holstebro Dansekompagni i sæsonen 2021-22. 
 
Jacob B. Vahlun Danser 
Jacob er uddannet fra Danceworks Berlin i 2021 og har været danser ved Harake Dance Com-
pany fra 2019 til 2020. Han er pt praktikant ved Holstebro Dansekompagni i sæson 2021- 22. 
 
Jessica Van de Koot Danser 
Den engelske danser Jessica Van de Koot er uddannet med en BA fra London School of 
Contemporary Dance i 2020. Gennem Northern School of Contemporary Dance Masters 
Apprentice program er Jessica i sæson 2021- 22 praktikant ved Holstebro Dansekompagni. 
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LYT TIL AARHUS TEATERS PODCAST KULISSEN 
 

 
 
På diverse streamingtjenester finder du Aarhus Teaters podcast Kulissen, der i hvert afsnit går 
i dybden med udvalgte forestillinger fra teatrets repertoire.  
 

 

 
 
Hvis du vil have mere Shakespeare har Kulissen i januar 2021 ligeledes lavet et afsnit om Kong 
Lear, der skulle have spillet på Store Scene i februar samme år, men som blev aflyst pga. 
corona. I afsnittet, der handler om magt og ledelse hos Shakespeare, medvirker instruktør og 
Shakespeare-connaisseur Katrine Wiedemann. 
 
Du finder begge podcasts på 
https://www.aarhusteater.dk/om-teatret/folg-livet-i-huset/podcast-kulissen/  

https://www.aarhusteater.dk/om-teatret/folg-livet-i-huset/podcast-kulissen/

