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Hamlet i Svendborg! 

Fra den 20. til 22. maj afholdt DATS 

årets teaterfestival i Svendborg, og 

KAT deltog med Line Knutzons ”Ham-

let.” 

Forestillingen blev spillet med de per-

fekte kulisser som baggrund, nemlig 

Svendborg Torv, op mod den store 

trappe op til Vor Frue Kirke. 

Skuespillerne udnyttede på flot vis de 

givne omgivelser; trappen og de hø-

je mure op mod kirken, så det næ-

sten kunne se ud, som om der blev 

spillet på Kronborgs bastioner. 

Holdet bag Hamletforestillingen 

havde bl.a. forberedt sig på forestil-

lingen ved at spille udendørs både i 

Kerteminde og i Svendborg, og det 

blev en succesfuld optræden. 

Mange tilskuere havde taget plads 

omkring skuespilpladsen, og de fik en 

rigtig god teaterforestilling.  Man 

kunne tydeligt mærke, at publikum 

levede rigtig godt med i begivenhe-

derne på scenen, og det blev grinet 

og klappet af de mange morsomme 

og ”vanvittige” episoder, Line Knut-

zons Hamlet indeholder. 

Det kan godt være, der var en en-

kelt svipser i skuespillernes replikker, 

men når man som tilskuer ikke kend-

te hver enkelt replik, ja så er det ikke 

noget der kan forstyrre oplevelsen 

af, at man overværer en forestilling, 

som er båret af både skuespillyst og 

engagement. 

Hele holdet var en rigtig fin repræ-

sentant for Kerteminde Amatør Tea-

ter.
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Repertoireaften i KAT 

Den 27. april havde vi i KAT en vellyk-

ket repertoireaften, hvor man kunne 

melde sig til at deltage i forskellige 

arbejdsopgaver i KAT. Der var mulig-

hed for at melde sig til at være skue-

spiller i en af de spændende forestil-

linger der bliver sat op i den kom-

mende sæson. Man kunne melde sig 

til at være med i husudvalget, som 

tager sig af div. praktiske ting i for-

bindelse med forestillingerne, man 

kunne melde til den mere tekniske 

side af arbejdet i KAT, som lys- og 

lydmand, som scenograf, som prak-

tisk hjælp i forbindelse med opbyg-

ning af scene til de enkelte forestil-

linger. 

Det var dejligt at 

se, at der komme 

en del hele nye 

ansigter til repertoi-

reaftenen, og de 

var også flittige til 

at skrive sig på, til 

forskellige opga-

ver. 

På aftenen blev der fremlagt bud på 

3 forestillinger i kommende sæson. 

En KAT-revy i november. 

Revyholdet har haft det første møde, 

og det forlyder, at der er mange 

gode ideer til numre i revyen. 

I december spilles årets juleforestil-

ling. En rigtig juleforestilling med ju-

lemand og masser af nisser. 

I marts måned 2017 spilles klassikeren 

”Inden for Murene.” Det er en stor 

opgave, som Tina Nygaard og Jør-

gen Greve i fælleskab har valgt at 

binde an med. 

Ud over de 3 nævnte forestillinger, 

blev der på mødet drøftet en ide fra 

Allan Søndervang, om engagerende 

seniorteater (se artikel her i bladet), 

der blev drøftet en henvendelse fra 

en af sognets præster, om i et sam-

arbejde, at sætte en forestilling op 

omkring Reformationen, som i 2017 

har 500 års ”fødselsdag,” og der var 

en henvendelse fra ”Kirsebærfesti-

vallen” om at deltage i lidt gadetea-

ter. 

Et helt nyt tiltag 

er netop dukket 

op. Det er en 

henvendelse fra 

Nedergadetea-

teret i Odense, 

der spørger om 

de kan komme 

og opføre 

”Svend, Knud og 

Valdemar” på KATs scene. Det har 

bestyrelsen besvaret positivt, og det 

ser således ud til, at der i september 

kommer en 4. forestilling på scenen. 

Alle de, der på repertoireaftenen har 

skrevet sig på til forskellige opgaver, 

vil høre nærmere. Skuespillere vil hø-

re fra instruktørerne, og husudvalg, 

m.m. vil høre fra bestyrelsen, når vi 

nærmer os den tid, hvor der skal spil-

les teater. 
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KATs nye bestyrelse 

Efter ekstraordinær generalforsam-

ling fik vi ny bestyrelse som blev kon-

stitueret således: 

Formand: Birgitte Vølund 

Næstformand og medlem af husud-

valg, Jette Hansen (Momse) 

Kasserer og medlem af husudvalg, 

Inge Napora 

Sekretær og medlem af PR-udvalg, 

Willy Steen 

Dramaskole og kostumeudvalg, Gre-

the Stenbæk 

Teknik og rekvisitudvalg, Lars Madsen 

Teknik og rekvisitudvalg, PR-udvalg, 

Nikolaj Aagaard 
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Hamlet – lokalt, anderledes og flot 

Mange forskellige stykker har Kerte-

minde Amatør Teater vist på bedste 

facon, siden jeg så dem ved premie-

ren med Frk. Julie i februar 1986. For 

hele 30 år siden. 

Men for første gang har KAT nu taget 

fat på vel nok verdenshistoriens stør-

ste dramatiker, nemlig William Shake-

speare. Shakespeare er blevet spillet 

umådelig meget – alle andre steder 

end lige netop i Kerteminde. I hvert 

fald ikke i nyere tid. 

Og især i år har ethvert teater med 

respekt for sig selv, et stykke af den 

store englænder på plakaten. 

Shakespeare døde den 23. april 1616 

– hvilket altså er 400 år siden. 

Og da KAT gennem de mange år så 

sandelig er en teaterforening med 

respekt for sig selv, er der også 

Shakespeare på programmet i år. 

Og så oven i købet det stykke, der af 

mange udnævnes som det bedste, 

der nogensinde er skrevet af Shake-

speare: nemlig Hamlet. 
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Som man kan læse andre steder, så 

er KATs opførelse af Hamlet delt i to. 

Dels en første del, som er en slags 

kvik udgave af det store stykke, hvor 

man får nogle af de mange guld-

korn lidt hist og pist. 

Anden del er Line Knutzons gengivel-

se i en både mere absurd form, men 

også en form, hvor de store linjer 

trækkes frem, og det hele bliver ret 

så klart. 

Det er store mundfulde KATs aktører 

har gabt over. Men kæberne holder 

for at bruge det sprog. De seks skue-

spillere på scenen – nogle af dem 

med flere roller, gør det godt. De 

kæmper godt med de gode tekster. 

Det er til tider et knudret sprog, men 

dog alligevel også klart og tydeligt 

med i det mystiske. 

Det finurlige ved stykket hos KAT er 

også, at de to mænd, Lars Kristian 

Madsen og Niels Aage Madsen også 

spiller nogle kvinderoller, mens de 

medvirkende kvinder, Mette Lyhr 

Bengtzen, Anne Boisen Christensen, 

Chastine Helle og Aleksandra Pfeil 

konsekvent kun spiller mandefigurer i 

stykket. 

Alle seks gør det godt. Lars Kristan 

Madsen høster nogen klapsalver og 

glimt i øjnene, når han spiller Hamlets 

store kærlighed, Ophelia. 

Anne Boisen Christensen spiller Ham-

let. Frisk og med forstand i begyndel-

sen og også senere, da vanviddet 

går ind i Hamlets sind – eller er det et 

spil - gør Anne det fint. 
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Når Shakespeare skal beskrive kær-

lighed, kan han gøre det på følgen-

de måde, hvor Hamlet siger: 

”Jeg elskede Ophelia; fyrretyve tu-

sind brødre med hele deres kærlig-

hed lagt sammen, de måler ikke 

min.” 

Hamlets ven Horatio spilles af Chasti-

ne Helle, der også fungerer som en 

slags teaterdirektør, Hekkenfledt og 

Ophelias bror Laertes, der bliver den, 

der i sidste omgang dræber Hamlet. 

Chastine er yderst troværdig i sine 

roller. Også når der næsten hele ti-

den skal deles trøst ud til medhjæl-

peren, der spilles af Mette Lyhr Bent-

zen, der også gør det ganske ud-

mærket i sin rolle som Claudius, der 

har efterfulgt sin bror og Hamlets far 

som konge af Danmark. 

Nævnes skal selvfølgelig også Niels 

Aage Madsen, der både spiller Ger-

trud, Danmarks dronning og mor til 

Hamlet samt også er Hamlet fars 

genfærd. 

Aleksandra Pfeil er Polonius, der 

vandrer rundt på scenen med den 

magt og værdighed, der tilskrives 

som både rigsråd og øverste kam-

merherre. 

Som man siger: Lidt har også ret. Der 

blev serveret lidt Shakespeare og lidt 

mere Hamlet. Og det er fint. Hamlet, 

Macbeth, Othello samt Kong Lear er 

Shakespeares fire store tragedier. 

Men intet af disse store teaterstykker 

er blevet så højt elsket som Hamlet. 

Ynglingen genkender sig selv i hans 

væsen. Og undertrykte nationer har 

set sig selv i hans skæbne, som Hen-

ning Krabbe beskriver det. 

Næst efter Biblen skal Shakespeares 

værker være de mest citerede. Og-

så Hamlet giver stof til en række cita-

ter. 
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Dualismen i Hamlet er tydelig, når 

han det ene sted om et menneske 

kan sige: 

”Hvilket kunstværk er ikke et menne-

ske. Hvor ophøjet i fornuft! Hvor ube-

grænset i evner! Hvor udtryksfuldt og 

beundringsværdigt i skikkelse og be-

vægelse. I handlingens kraft ligner 

mennesket en engel! I fatteevnen en 

gud! Verdens smykke! Mønsterbille-

det for alle skabninger.” (Anden akt, 

anden scene) 

Og et andet sted hedder det: ”Jeg 

selv er så nogenlunde retskaffen, og 

dog kunne jeg anklage mig selv for 

sådanne ting, at det var bedre min 

moder aldrig havde født mig. Jeg er 

hovmodig, hævngerrig og herske-

syg; jeg har flere misgerninger på re-

de hånd, en jeg har tanker at klæde 

dem i, fantasi til at give dem skikkel-

se, eller tid til at udføre dem i. Hvorfor 

skal sådanne karle som jeg krybe 

omkring her mellem himmel og jord? 

Vi er en samling ærkeslyngler; tro in-

gen af os.” (Tredje akt, første scene). 

Dronningen, der et sted siger: ”Den, 

der er skyldig lever aldrig trygt; han 

frygter, og han røbes af sin frygt.” 

(Fjerde akt, femte scene). 

Side op og side ned i Hamlet er der 

stof til eftertanke. Og eftertanken 

blev især vækket efter at have ople-

vet Kerteminde Amatør Teater, og 

deres udgave af de evigt gyldige 

ord om, af og omkring Hamlet. 

Knud Erik Kristensen 
Foto: Emil Andresen 
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Engagerende seniorteater 

På KAT´s repertoiremøde i april må-

ned luftede Allan Søndervang nogle 

tanker og ideer om at sætte gang i 

et arbejde med at skabe et ”lager” 

af forskellige enaktere. 

Med et sådant lager, vil KAT ret hur-

tigt kunne sætte en forestilling ind, 

hvis der i årets spilleplan skulle opstår 

”huller.” 

Stykkerne kunne være monologer el-

ler kortere enaktere med få aktører, 

hvilket også vil kunne gøre det 

nemmere at sætte en forestilling op 

med forholdsvis kort varsel. 

Sådanne kortere forestillinger vil sik-

kert også kunne vække interesse for 

nye, uøvede skuespillere, interesse i 

at prøve ”kræfter” med skuespilkun-

sten med stykker der er forholdsvis 

lette at overskue. 

På den måde kan det måske lykkes 

at få en del flere af KATs medlemmer 

til at være interesseret i at være med 

på scenen. 

Forestillingerne opføres naturligvis i 

KAT-huset, men mange af sådanne 

kortere enaktere, monologer vil også 

kunne være meget aktuelle at opfø-

re uden for huset. F.eks ved større ar-

rangementer i Kerteminde, ude i an-

dre forsamlinger, og spillene vil på 

den måde kunne være med til at 

øge kendskabet til KAT og øge inte-

ressen for at være med i KAT. 

Der er jo i dagens Danmark mange 

aktive seniorer, og for mange af 

dem kunne det måske være rigtig in-

teressant at være en del af KAT, og 

der findes i dag rigtig mange mindre 

stykker, enaktere, som omhandler 

emner og problemstillinger, der er 

aktuelle for seniorer. Mange af styk-

kerne vil sikkert også kunne give an-

ledning til nogle gode drøftelser og 

diskussioner efter forestillingerne. 

Allan Søndervang har på nuværen-

de tidspunkt en lang liste med styk-

ker, det kunne være aktuelt at opfø-

re, og med denne omtale håber vi i 

KAT, at der kan være en del med-

lemmer, som har fået lyst og mod til 

at prøve at være en del af den akti-

ve side af KAT. 
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Shakespeare i KAT 

Her i 2016 er det 400 år siden, at en 

af historiens ”største” og mest kendte 

skuespilforfattere engelske William 

Shakespeare døde, og på mange af 

landets teatre har der, og bliver der i 

løbet af året opført skuespil af 

Shakespeare. 

Det mest kendte er, ”Hamlet,” et 

drama om den danske prins på 

Kronborg Slot. Men mange andre af 

Shakespeares skuespil spilles også 

stadig Verden over. Ofte i nye og 

spændende opsætninger, der viser, 

at mange af Shakespeares tanker 

og problemstillinger er eviggyldige, 

og således også aktuelle i dag. 

Af andre kendte skuespil kan næv-

nes: Romeo og Julie, En Skærsom-

mernatsdrøm, Trold kan tæmmes, 

Macbeth, i alt 34 skuespil. 

På Kronborg er der i perioden 1. juni 

til 29. august ”Hamlet Live.” 

Man vil kunne møde diverse uhygge-

lige Hamletfigurer, når man går rundt 

på slottet, der opføres i perioden for-

skellige Shakespeare-stykker. Gå ind 

på www.hamletscenen.dk og læs 

mere om programmet. 

På Odense Teater spilles i september 

måned Hamlet. 

Og I KAT blev ”Hamlet” spillet i marts 

måned. 

En spændende teateraften sat 

sammen af Tina Nygaard, med to 

gange ”Hamlet.” 

Første del udpluk af Shakespeares 

skuespil, og anden del Line Knutzons 

forestilling ”Hamlet”. 

Læs anmeldelse af hele forestillingen 

her i bladet. 

I forbindelse med DATS teaterfestival 

i Svendborg i dagen 20. til 22. maj 

deltog KAT med Line Knutzons skue-

spil ”Hamlet”. 

Læs mere om festivalen her i bladet. 
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Kontakt 
Kerteminde Amatørteaters mailadresse:  katteater@gmail.com 

Facebook:  www.facebook.com/kertemindeteater/ 

Formand:  Birgitte Vølund, 20 32 69 28, 

email: birgitte.voelund@gmail.com 

Næstformand:  Jette Hansen (Momse), 29 88 27 02 

email: momsehansen@stofanet.dk 

Sekretær:  Willy Steen, 26 78 36 58.  

email: willysteen@post.tele.dk 

Kasserer:  Inge Napora, 23 43 36 35.  

email: ingeskontorservice@stofanet.dk 

Medlemmer: Grethe Stenbæk, 61 33 95 96 

email: gstenbaek@gmail.com 

 Nikolaj Aagaard, 30 56 38 64 

email: n.aagaard@hotmail.com 

 Lars K. Madsen, 65 39 12 85 

email: mauser1956@hotmail.com  
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