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Vi glæder os over samarbejdet med Aarhus Teater, hvor vi læg-
ger hus til en anderledes oplevelse for publikum. Det er fanta-
stisk at kunne invitere Aarhus Teater, en lokal og anerkendt in-
stitution, ind i vores rammer, og det er glædeligt at IKEA aktivt 
kan bidrage til kulturlivet her i smilets by. Hos IKEA Aarhus øn-
sker vi at inspirere, stimulere drømme og skabe plads til livet. En 
teateroplevelse i vores rammer vil give publikum en unik mulig-
hed for at opleve et besøg i IKEA på en ny og anderledes måde. 
 
John Kristian Sørensen, varehuschef IKEA Århus 
 

 

 

 

I generationer har IKEAs stuer, køkkener og soveværelser været 
et udtryk for ’demokratisk design’ med et tydeligt nordisk islæt 
og en foretrukken ramme om mange familiers liv. Vi synes der-

for, at det er oplagt at lade udstillingen være kulisse for nogle af 
tidens store nordiske ægteskabsdramaer. At vi så ovenikøbet får 
en hel scenografi ’forærende’ er blot et ekstra plus i et vellykket 

samarbejde, som vi er meget taknemmelige for.  

 
Trine Holm Thomsen, teaterdirektør Aarhus Teater 
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NORDENS STØRSTE KÆRLIGHEDSSCENER FOREGÅR I IKEA 

Et fletværk af fire af Nordens største dramatikere portrætterer den umulige kærlighed i nyt 

samarbejde mellem Aarhus Teater og IKEA Aarhus, hvor publikum får en sært dragende mu-

lighed for at opleve IKEA After Dark. Mette Døssing er kvinden, der dumper ned midt i kærlig-

hedsdrømmene.  Aarhus Teater Udflugten 20. maj 2021. 

 

IKEA AFTER DARK 

Som del af UDFLUGTEN ryk-

ker Aarhus Teater ind i IKEA 

Aarhus’ butiksudstilling efter 

lukketid. Forestillingen hand-

ler om en kvinde, der, forhut-

let af kærlighed, forvilder sig 

ind i et varehus, og som der-

efter dumper ned i ikoniske 

kærlighedsscener fra en 

række af Nordens største dra-

matikere. Den kvindelige ho-

vedrolle spilles af Mette Døs-

sing – som rød tråd, som 

kvinde alene i verden – og for 

hvert parforhold, hun er en 

del af, udlever hun en ny kær-

lighedsdrøm i et nyt livsfor-

løb: fx Nora i Henrik Ibsens ET 

DUKKEHJEM eller Agnes i Au-

gust Strindbergs ET DRØM-

MESPIL. 

Et barn binder de enkelte sce-

ner i de forskellige rum sam-

men og leder publikum på en 

guidet tur gennem IKEA. Pub-

likum sidder på fremstillede 

klapstole og i de dele af udstil-

lingens møbler, der ikke ind-

går i selve scenografien i de 

enkelte rum. Forestillingen 

udgøres af denne rejse gen-

nem huset, hvor publikum får 

glimt af scener fra parforhol-

dets forskellige sider på for-

skellige stadier til forskellige 

tider. 

IKEA-TESTEN 

Selve turen i IKEA er som et 

parforhold. Man træder ind, 

fordi man synes man mangler 

et par småting i sit liv – og en-

der med at gå all in. Man vil 

efterligne IKEAs stuer, køkke-

ner eller soveværelser, men 

ender som regel med en lidt 

utilfredsstillende kopi. Man 

kigger på de andres indkøb og 

tænker, at man vil have det 

samme, men det bliver aldrig 

helt, som man drømte om. 

Nu spilles der teater i de rum, 

der er designet til at vi skal fo-

restille os, hvordan det ville 

være at bo i: at lave mad i, 

sove i, slappe af i, arbejde i, 

skændes i, elske i – at leve i. 

Teatret knyttes på den måde 

til vores egne liv med IKEA 

som det ultimativt relater-

bare hverdagssymbol: alle har 

IKEA derhjemme; på en måde 

bor eller har vi alle boet der. 

Det er ikke for ingenting, at 

man taler om IKEA-testen 

som den ultimative prøvelse 

af et parforholds styrke. I 

KÆRLIGHED EFTER LUKKETID 
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vendes og drejes og undersø-

ges parforholdet fra enhver 

vinkel. Manuskriptet er sam-

mensat af et udvalg af de 

største kærlighedsscener fra 

stykker af August Strindberg, 

Henrik Ibsen, Ingmar Berg-

man og Lars Norén. Iscenesat 

i IKEA er det som at møde 

kærlighedshistorierne 

hjemme hos os selv. 

KÆRLIGHED EFTER LUKKETID 

er til syvende og sidst en 

forestilling om alle de umu-

lige idealer og forventninger, 

vi tager med ind i kærligheds-

relationer. Om at de fleste af 

os i virkeligheden er meget 

mere konventionelle i parfor-

hold, end vi tror. Og om at 

drømme om en modstandsløs 

kærlighed, der ikke eksiste-

rer. 

NØGLEFIGURER 

Line Paulsen, der instrue-

rede Pagten på Aarhus Teater 

og Friheden i Tivoli Friheden, 

sætter i scene i IKEAs sceno-

grafi, mens husscenograf Da-

vid Gehrt kreerer kostumer til 

Aarhus Teaters skuespillere 

og sørger for, at mødet mel-

lem udstilling og scenerum 

går op i en højere enhed. En-

sembleskuespillerne Anne 

Plauborg, Christian Hetland 

og Mette Døssing tegner 

sammen med Simon Kong-

sted parforholdets forskellige 

figurer.

 

 

 

”KÆRLIGHED EFTER LUKKETID er en speciel opgave, da scenografien på mange måder allerede 

eksisterer. IKEA er jo en stor scenografi, der nærmest står og skriger på at blive brugt.” 

 

”Det er på mange måder lidt som at se en film live mere end teater, da de foregår i så naturrea-

listiske miljøer, hvilket jeg sjældent ser på teateret, der plejer at foregå i et mere abstrakte uni-

vers.  Opgaven som scenograf ligger måske mere i kostumet – altså finde frem til de karakterer, 

der passer ind i miljøerne. De karakterer skal gerne matche Ikeas hjem – tale ind i mange for-

skellige mennesker.” 

 

Scenograf David Gehrt om at arbejde scenografisk i IKEA 
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KREDIT 
IKEA 20. maj til 18. juni 2021 

Aarhus Teater UDFLUGTEN 

 

Dramatikere HENRIK IBSEN / AUGUST STRINDBERG / INGMAR BERGMANN / LARS NORÉN 

Instruktør LINE PAULSEN 

Scenografisk konsulent DAVID GEHRT 

Lys- og lydansvarlig KIM GLUD 

 

Medvirkende ANNE PLAUBORG / CHRISTIAN HETLAND / METTE DØSSING / SIMON KONGSTED 

Statister MICAS LYNGSØ MØLLER / OTTO WIND 

 

Uddrag fra "Scener fra et ægteskab" af Ingmar Bergman præsenteres efter aftale med Josef 

Weinberger Limited, London, på vegne af Ingmar Bergman Foundation 

Uddrag fra "Hævnarie" af Lars Norén efter aftale med Lars Natten Norén AB 

 

 

 

  



 

6 
 

SÅDAN ER RUTEN 
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DISSE SCENER SPILLER I DISSE RUM 
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OM UDFLUGTEN 

KÆRLIGHED EFTER LUKKETID er en del af UDFLUGTEN. 

Med UDFLUGTEN rykker Aarhus Teater ud i byen med mobile forestillinger på udvalgte matrikler. Her 

får publikum nye og særegne oplevelser i krydsfeltet mellem teater og virkelighed, billedkunst, koreo-

grafi, musik og film. Publikum får nye øjne på steder, de ikke normalt har adgang til, og møder menne-

sker, de måske sjældent eller aldrig har truffet. 

I UDFLUGTEN har vi for eksempel tidligere åbnet en lukket del af Aarhus Havn for publikum med forestil-

lingen Fragt. Vi har været i det pumpende rave-miljø i Techno på GBAR, og i sidste sæson tog vi i Tivoli 

Friheden efter lukketid med forestillingen Friheden. I denne sæson har vi gået i de hjemløses fodspor 

med Jeg er her! 

UDFLUGTEN er publikums eksklusive mulighed for at være en del af unikke og anderledes scenekunstne-

riske møder med livet i Aarhus og omegn.  

”Udflugten giver en borgernærhed, som er helt særlig. Det, at vi ikke altid forventer, at publikum 

skal komme til os, at vi også kan rykke ud med vores forestillinger. Det er en anledning til at 

kommunikere til et andet publikum og en måde at udvide scenekunstbegrebet”  

Trine Holm Thomsen i Aarhus Stiftstidende 
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CITATER 

”Samarbejdet med IKEA har været utrolig positivt. De har været meget åbne over for projektet og har 

gjort deres til, at give os de bedste rammer at producere i. De har altid været klar på at søge i løsninger 

frem for at begrænse os. Vi har helt klart mærket, at de synes projektet er lige så sjovt som vi gør, hvor-

for det har været et utrolig givende og let samarbejde”  

Scenografisk konsulent David Gehrt 

LINE PAULSEN OG METTE DØSSING OM UDFLUGTEN – i Kristeligt Dagblad 1. maj 2021 

"Idéen er at lade teatret møde virkeligheden. I denne forestilling er det nogle meget kendte stykker af 

Ibsen og Strindberg, hvor vi lader deres stykker blive vist i andre rammer. Det er en sjov ting - at man ta-

ger noget kendt og sætter det i et nyt perspektiv". Line Paulsen  

"Jeg kan rigtig godt lide det her udtryk. Man er ude i virkeligheden. Ikea holder lukket for andre gæster, 

hvilket giver spænding for publikummet. Det forstærker følelsen af at være på et sted, man egentlig ikke 

burde være. Grænserne er ophævet." Line Paulsen 

"Jeg tror, at det er dragende for mennesker, hvad der sker forskellige steder bag lukkede døre - efter luk-

ketid. Om det er i Tivoli, på en kirkegård, et sygehus - eller i Ikea. Det er for det første med til at sætte en 

fælles stemning med publikum. For det andet synes jeg, at det er spændende at have en masse scenerier 

til rådighed. Og dobbeltheden med, at Ikea både er små kulisser, men også et varehus. Det er interessant 

i forhold til tilgangen til teksterne". Mette Døssing 

"Der er potentiale for, at flere teatre rykker deres forestillinger ud. Det er godt at prøve nye rammer og 

udtryk. Nu har vi ladet nogle kendte stykker møde nogle nye rum i Ikea. Man kan også skrive tekster til 

kendte steder rundt i byen. Det åbner mange nye fortolkninger". Line Paulsen 

"Det giver en anden stemning når teatret bryder med normerne. De normale konventioner mellem skue-

spillere og publikum er brudt." Mette Døssing 
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CV’ER: KÆRLIGHED EFTER LUKKETID 

Line Paulsen Instruktør 
Den norske instruktør Line Paulsen er cand.mag. i dramaturgi og har studeret teater 

ved universitetet både i Bergen og i Aarhus. Hun debuterede som instruktør med fore-

stillingen PlusQuamPerfectum i 2005 på Café Teatret, hvor hun i de kommende år isce-

nesatte en håndfuld stykker. Derudover har hun instrueret flere stykker i København 

på både Det Kongelige Teater og Husets Teater. De seneste år har hun stået for iscenesættelsen af Hår 

på den og Heidi på Teater Grob, Dirigenten på Nørrebro Teater, At sulte sig er egoisme på Teater Får302, 

Line Knutzons Camille Clouds Brevkasse på Mungo Park, Koncert for Lou på Teater Republique, Tvang på 

Katapult i Aarhus, Beruselse på Team Teatret og Teater V og Pan i Operaen. På Aarhus Teater har hun 

iscenesat UDFLUGTEN-forestillingen Friheden, der udspillede sig i Tivoli Friheden, og familieforestillingen 

Pagten på Store Scene. 

 

David Gehrt Scenografisk konsulent 

David Gehrt blev uddannet scenograf fra Den Danske Scenekunstskole i 2016 og har 

siden 2018 været fast hus-scenograf på Aarhus Teater. Inden da havde han sammen 

scenograf Ida Grarup lavet forestillingerne Ødipus, Højskolesangbogen og Helligtre-

kongersaften på Teater Momentum i Odense. Det var også i samarbejde med Ida Gra-

rup han skabte rammerne for Christian Lollikes iscenesættelse af Holbergs Erasmus Montanus på Aarhus 

Teater, der blev genopsat på Aarhus Teater og Østre Gasværk i forrige sæson. Som husscenograf på Aar-

hus Teater har han stået bag forestillingerne #Amlet, Momentet, My heartache brings all the boys to the 

yard, Lav Sol, 4:48 Psychosis, Untz Untz Untz, Audition og Manifest for skrøbelige autoriteter, Friheden, 

Biedermann og brandstifterne, Parasitterne, Pagten og Kaj Munks Ordet. I denne sæson har han designet 

scenografi til Den Vægelsindede og Kærlighedens Forrykte Former, YCLWB og Leonora Christina – sandhe-

dens dronning. David Gehrt har vundet Årets Reumert for Bedste Scenedesign for Erasmus Montanus 

(2017) og var nomineret til samme pris for Ordet (2020), der vandt prisen for Bedste Forestilling. David 

Gehrt er også netop blevet nomineret til Teaterpokalen for sit scenedesign til Ordet. 
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Kim Glud Lys- og lydansvarlig 

Kim Glud har arbejdet med teaterproduktion siden han var ganske ung. Fra 1994 til 

2007 arbejdede han på Odense Teater og Odense Musikteater som lys-, scene- og vi-

deotekniker. Fra 2000 var han desuden videodesigner og produktionsleder på Den Fyn-

ske Opera. Siden 2007 har Kim Glud været tilknyttet forskellige teatre, der har haft 

glæde af hans mangfoldige talent; heriblandt Svalegangen, Teater MomentumArchauz/Mancopy Danse-

kompagni og Carte Blanche. Kim Glud har siden 2014 været teknisk ansvarlig på Aarhus Teaters Studio 

scene I de seneste sæsoner har han været lysdesigner på #Amlet, Momentet, My heartache brings all the 

boys to the yard, 4:48 Psykose, Audition, Manifest for skrøbelige autoriteter, denungewertherslidelser, The 

Supreme Gentleman og senest A Clockwork Orange. Han skabte desuden videoen til scenografien på Or-

det, som både blev reumertnomineret for Årets Scenedesign og modtog Reumert-prisen for Årets Fore-

stilling. 

 

SKUESPILLERE 

 

Anne Plauborg Skuespiller 

Anne Plauborg Mathew er uddannet ved Den Danske Scenekunstskole i København. Før 

hun kom til Aarhus Teater medvirkede hun bl.a. i Shakespeare tur/retur på Grønnegårds-

teatret og Kendte folk og kendte folks børn på Det Kongelige Teater. Anne har siden 2016 

været en fast del af Aarhus Teaters ensemble, hvor hun debuterede i rollen som Miss 

Worsley i Oscar Wilde´s En kvinde uden betydning. Hun har siden medvirket i Kaldet, 

Medea og Premiere og havde den kvindelige hovedrolle i Bergmanns Den gode vilje, hvorefter hun modtog 

Inger Dams Legat. I sidste sæson var hun med i Kongens Fald (der også spillede på Det kgl. Teater) og i 

Audition på Studio. I de seneste sæsoner har man kunnet opleve Anne Plauborg Mathew i rollerne som 

Maya i Svend Åge Madsens Se dagens lys, Lyda i familieforestillingen Pagten og som Inger i Kaj Munks 

Ordet, der vandt en Reumert som Årets Forestilling. Senest har Anne Plauborg spillet hovedrollen som 

Lucretia i Holbergs Den Vægelsindede, i Et Juleeventyr spillede hun Ånden fra Fortiden og Mrs. Crachit, og 

i Leonora Christina – Sandhedens Dronning havde hun rollen som Sophie Amalie. 
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Christian Hetland Skuespiller 
 
Christian Hetland er uddannet skuespiller i 2004 fra Statens Teaterskole og var i 00’erne 

ansat på Aarhus Teater, hvor han bl.a. medvirkede i Fobiskolen, Melampe, Dans og Ver-

dens ende samt TV2 teaterkoncerten Hele verden fra forstanden og Cabaret. I 2007 spil-

lede Hetland med i den danske thriller Cecilie. Herefter arbejdede han i en årrække som 

freelancer i København, hvor han bl.a. spillede på Det Kongelige Teater, Ny Aveny, Det Flydende Teater 

og Teater ZeBU. I sæsonen 15/16 vendte han tilbage som ensembleskuespiller på Aarhus Teater, hvor han 

bl.a. har kunnet opleves i Snedronningen, Til mine brødre, Kaldet, Den gode vilje, Narnia, My Heartache 

Brings All the Boys to the Yard, Biedermann og Brandstifterne. De seneste sæsoner har han medvirket i 

Friheden, Dancer in the Dark og Parasitterne og i Svend Åge Madsens Se Dagens Lys, familieforestillingen 

Pagten og Kaj Munks Ordet, der fik en Reumert som Årets Forestilling. I denne sæson har man kunnet 

opleve ham som Henrik i Holbergs Den Vægelsindede, Bob Crachit i Et Juleeventyr og Frederik III i Leonora 

Christina – Sandhedens dronning. 

 

Mette Døssing Skuespiller 

Mette Døssing er uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2007. Herefter fik 

hun straks kontrakt med Aarhus Teater hvor hun siden har været en fast del af ensem-

blet. Efter sin debut i Hvordan vi slipper af med de andre har hun medvirket i små som 

store forestillinger på teatret, blandt andet i Kafkas Slottet, Det gyldne kompas 1 og 2, Pe-

tra von Kants bitre tårer, Mesteren og Margarita, De andres drømme, Fremtidens histo-

rie, Fanny og Alexander, Tartuffe, Kasimir og Karoline, Brødrene Løvehjerte, Jeppe på bjerget Nekrolo-

ger. De seneste sæsoner har hun spillet hovedrollen som Medea i Euripides tragedie og medvirket i mu-

sikforestillingen Lyden af de skuldre vi står på, spillet Isheksen i Narnia, sygeplejersken Una i Hospitalet og 

Anna i Biedermann og brandstifterne. Senest har hun bl.a. spillet den Reumertvindende solo-forestilling 

af Sarah Kane 4:48 Psykose på Studio, Leonore i Den Vægelsindede og Goneril i Shakespeares Kong Lear 

på Store Scene. Mette Døssing modtog i 2016 en Reumert for Bedste Kvindelige Birolle som Kristin i Strind-

bergs Frk. Julie og blev nomineret til en Reumert som bedste kvindelige hovedrolle for 4:48 Psykose. 
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Simon Kongsted Skuespiller 

Simon Kongsted blev uddannet skuespiller ved Den Danske Scenekunstskole i 

Odense i 2019 og har bl.a. medvirket i filmene Ingen Skal Sove og Søren Kragh-Ja-

cobsens Lille Sommerfugl.  Foruden forestillinger på Den Danske Scenekunstskole 

har han spillet med i Porno på Teater Momentum, Anslag Mod Hendes Liv på Odense 

Teater og i Skuespilhuset og Tak For Lort med hans nystiftede gruppe Zaragoza på 

Teater Momentum. Senest har han på Aarhus Teater spillet Espen i Holbergs Den Vægelsindede og haft 

flere roller i Christian Lollikes Leonora Christina – Sandhedens dronning. 
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OM DRAMATIKERNE 

Henrik Ibsen, August Strindberg, Ingmar Bergman og Lars Norén er fire af de største, dygtigste og måske 

også mest forskellige dramatikere i Norden. De fire dramatikeres stykker skaber en på en gang kakofo-

nisk og harmonisk afbildning af parforholdet, som vi kender det. I KÆRLIGHED EFTER LUKKETID sættes 

deres kærlighedsdramaer sammen til et fletværk af nordisk drama i verdensklasse. Om erotikken, om 

begæret, om længslen, om forelskelsen. 

 

10 PARFORHOLDSSCENER FRA DISSE 8 STYKKER ER MED 

1 Den stærkeste (1888) af August Strindberg (1849-1912) 

2 Et dukkehjem (1879) af Henrik Ibsen (1828-1906) 

3 Et drømmespil (1907) af August Strindberg (1849-1912) 

4 Scener fra et ægteskab (1973) af Ingmar Bergman (1918-2007) 

5 Fruen fra havet (1889) af Henrik Ibsen (1828-1906) 

6 Leg med ilden (1892) af August Strindberg (1849-1912) 

7 Persona (1966) af Ingmar Bergman (1918-2007) 

8 Hævnarie (2012) af Lars Norén (1944-2021) 

 

 

 

Henrik Ibsen August Strindberg Ingmar Bergman Lars Norén 
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HOLD OGSÅ ØJE MED… 

VITA DANICA 

Planlagt urpremiere  

Aarhus Teater Scala 9. juni 

Dansekoncerten Vita Danica blev i januar aflyst på grund 

af corona-restriktionerne for teatre - men takket være 

omfattende kalendergymnastik og støtte fra Salling Fon-

dene er der lys i mørket. Mød Pernille Rosendahl, seks dansere og to musikere live på scenen i Black Box 

Dance Company og Aarhus Teater samproduktion.   

 

GIRLS & BOYS 

Planlagt Danmarkspremiere  

Aarhus Teater Stiklingen 16. juni  

En intens monolog om en families tragedie, og det der er sværest at tale 

om efter tekst af Dennis Kelly. Mød Aarhus Teaters uforlignelige Nanna 

Bøttcher i rollen som den navnløse kvindeskæbne, der trækker tråde til 

de grumme græske tragedier. 

 

VERDENSFRELSERINDEN 

Planlagt urpremiere  

Aarhus Teater Scala 20. maj  

Verdensfrelserinden er et musikalsk opgør med verden, som vi kender den. Ma-

dame Nielsen stikker fingeren i jorden og udfordrer den reelle villighed til at sikre 

planetens overlevelse. Lad os feje for egen dør! Med fire kvindelige strygere i ryg-

gen som en amazonsk hær træder VERDENSFRELSERINDEN frem. 

 

 


