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1. Indledning 
 
Sæson 2017/2018 var Teatret Fair Plays ottende hele sæson som egnsteater i Holbæk 
Kommune – udover egnsteater-tilskuddet herfra har vi modtaget direkte tilskud fra 
Kulturstyrelsen (de tidligere egnsteatermidler fra det nedlagte Vestsjællands Amt). 
 
Desuden har teatret i sæsonen modtaget andre tilskud, f.eks. i forbindelse med Holbæk 
Drama College’s opførelse af Tamaras Vandring og tilskud til flexjob-ansættelse.  
 
Teatrets samlede tilskud kom således i sæson 2017/2018 til at udgøre: 4.526.352 kr. 
 
 
Bestyrelsen for Teatret FAIR PLAY består af følgende fem medlemmer: 
 

Anders Bo Hansen, skoleleder i Holbæk Kommune 
Susanne Utoft, Kultur- og Fritidsudvalget i Holbæk 
Per Lind, fysioterapeut, Holbæk 
Bennye Austring, børnekultur-aktør 
Maria Lilholt-Grøne, personalrepræsentant 

 
Sæson 2017/2018 blev en ganske begivenhedsrig og meget travl sæson for teatret og 
virkelig ambitiøs i forhold til aktivitetsniveauet. På forestillingssiden kunne vi byde på hele 
9 forskellige produktioner, hvoraf de 4 var nye produktioner – ”Mariehønen Evigglad” (et 
samarbejde med TEATRET ST. TV.), ”Den store julemiddag 3”, ”Kender Du Malou? ” (Et 
samarbejde med ODDSHERRED TEATER), og samt en sær-produktion med 2.-års-eleverne 
fra HOLBÆK DRAMA COLLEGE - ”Tamaras Vandring”.  5 forestillinger var overført fra sæson 
2016/2017: ”Soldaten”, ”Et ord er et ord”, og ”Små døde dyr”; og de to samproduktioner 
med hhv. DANSK RAKKERPAK om ”Sherlock Holmes og Dronningens Kronjuveler” og med 
HOLBÆK TEATER om ”Hvor Var Du, Mor?”.  
 
Det samlede antal opførelser i sæsonen var 273 
 
Udover produktionerne har sæsonen indeholdt mange andre forskellige aktiviteter specielt 
rettet mod børn og unge (f.eks. daginstitutionsprojektet: ”Åben Kunst”) og andre borgere 
i Holbæk Kommune, jf. vores egnsteateraftale herom, ligesom teatret har turneret over 
hele landet. 
 
I nærværende sæson-rapport redegøres nærmere for de enkelte dele af teatrets drift. 
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2. Personale 

Teatrets faste personale i sæsonen var: 

Robert Parr, teaterleder 
Instruktør: SOLDATEN + DEN STORE JULEMIDDAG 3 + ET ORD ER ET ORD + SMÅ DØDE DYR + TAMARAS 

VANDRING + ÅBEN KUNST 
Dramatiker: DEN STORE JULEMIDDAG 3 + TAMARAS VANDRING + SMÅ DØDE DYR 
Komponist: SMÅ DØDE DYR 
Skuespiller: DEN STORE JULEMIDDAG 3 + SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS KRONJUVELER 
 

Henrik Steen Larsen, skuespiller 
Skuespiller: ET ORD ER ET ORD + DEN STORE JULEMIDDAG 3 + HVOR VAR DU, MOR? + SMÅ DØDE DYR + 

KENDER DU MALOU? 
Instruktør: MARIEHØNEN EVIGGLAD 
 

Jakob Ebbe, teknisk leder 
 

Maria Lilholt-Grøne, PR- og kommunikationsmedarbejder 
 
Betina Forchhammer, administrator og bogfører 
 
Kim Wiggers Olsen, teknisk assistent 
 
Leiv Arne Kjøllmoen, husinstruktør 
 
Henrik Mosbæk, koordinator for Holbæk Drama College 
(Gert Møller Jensen: 1/7 – 31/12 2017) 
 
Derover var følgende ansat i kortere og længere perioder: 

Skuespillere: 
 Betina Grove MARIEHØNEN EVIGGLAD  

Maria La Cour: SOLDATEN + DEN STORE JULEMIDDAG 3 
 Mikkel Hansen: SOLDATEN + DEN STORE JULEMIDDAG 3 
 Henriette Rosenbeck: ET ORD ER ET ORD + SMÅ DØDE DYR + DEN STORE JULEMIDDAG 3 
 Sidsel Sofia Søndergaard: HVOR VAR DU, MOR? 
 Karen Duelund Guastavino: SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS KRONJUVELER 
 Christiane Bjørg Nielsen KENDER DU MALOU? 

Heine Ankerdal:  KENDER DU MALOU? 
 

Scenografer: 
Tanja Bovin: SOLDATEN + DEN STORE JULEMIDDAG 3 + ET ORED ER ET ORD + TAMARAS VANDRING + SMÅ 

DØDE DYR + MARIEHØNEN EVIGGLAD 
 Sir Grand Lear: KENDER DU MALOU? 
 

 Komponister: 
 Karen Duelund Guastavino: SHERLOCK HOLMES OG DRINNINGENS KRONJUVELER 

 Sune Skuldbøl Vraa MARIEHØNEN EVIGGLAD  
 

 Virksomhedspraktikant: 
 Hans Christian Askou 
 

 KKU-praktikant: 
 Sarah Thomsen 
 

 Praktikant fra Teatervidenskab: 
Louise Vallentin Mortensen  

 

Diverse: 
 Louise Kjær:  DEN STOR JULEMIDDAG 3 – tjener 
 Robert Reinhold: HVEM VIL IKKE GERNE I HIMLEN? – research 

Asako Kido Parr: DEN STORE JULEMIDDAG 3 + TAMARAS VANDRING + KENDER DU MALOU? – 
plakater 

Lisbeth Bregnhardt: kok 
Stig Hansen: website 
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Sam Parr: SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS KRONJUVELER – tekniker 
Sebastian Ravn Olsen: rengøring 
Michael Alexander Vennike Nielsson: rengøring 

 Lucas De Azavedo teknisk elev 
 Ask Bengton  KENDER DU MALOU? – teatermaler 

Michael Ramløse  DEN STORE JULEMIDDAG 3 – musiker  
Martin Thor Holmelin TAMARAS VANDRING – manuskriptkonsulent 
Nini Julia Bang  underviser HDC 
Sanne Graulund  underviser HDC 
Folmer Gry Kristensen underviser HDC 
 
 

Personaleændringer 
 
Ved sæsonstart implementerede vi ”Husinstruktør-ordningen” med ansættelsen af Leiv Arne 
Kjøllmoen. Han har deltaget aktivt igennem sæsonen, og vi har haft glæde af det kvalitative 
bidrag til den kunstneriske og administrative drift på teatret, som han kan tilbyde. Vi ser 
frem til at have ”Leffe” som en del af de fastansatte for de næste 3 sæsoner, hvor han også 
kommer til at instruere forestillinger. 
 
Ved sæsonafslutningen, sagde Henrik Steen Larsen farvel til FAIR PLAY for at begynde en 
ny tilværelse som freelance skuespiller og instruktør. 
Henrik har arbejdet på FAIR PLAY helt fra starten i debutforestillingen: ”FAIR PLAY – et 
debatstykke om idræt” fra 1972. Og bortset fra nogle år i 80’erne har han været en meget 
vigtig del af udviklingen af teatret til hvad vi er nu i dag. Vi holder derfor en afskedsreception 
for ham, fredag d. 7. september og se frem til en fejring af mange års venskab sammen 
med et hav af teaterfolk, venner og gæster for at hylde den unikke betydning Henrik har 
haft for Teatret FAIR PLAY. 

 
Ved Henriks fratrædelse, er vi reduceret til 4 fuldtidsansatte FAIR PLAY-medarbejdere. 
Med god planlægning og optimal pleje af personalets kompetencer burde teatret kunne 
fortsætte sin daglig drift med stil. Men det er vigtigt at understrege, at hvis kvaliteten skal 
holdes, kræves der supplering på lang sigt. Kort sagt, vi skal bruge flere ansatte. 
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3. Forestillinger 
  
 MARIEHØNEN EVIGGLAD (2-5 år) 

Sæsonens første nye forestilling var en co-produktion med Teatret st. tv, som lige fik et 
par ugers prøvetid inden sommerferien. Et charmerende univers for de helt små, som vi 
med stor glæde kunne præsentere ved vores premierer d. 7. + 8. september 2017. 
Alle kender Marie. Hun er glad. Evig og altid. Bare ikke når det regner! Alle dyrene siger 
flyv op til vor Herre og bed om godt vejr. Ingen har ly til Marie som får våde kolde tæer. 
Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så slimet og sneglesnasket...  
Frit over Halfdan Rasmussens populære sang af samme navn. 
 
Henrik Steen Larsen instruererede Betina Grove, som er alene på scenen i sin egen 
dramatisering og Tanja Bovins scenografi. Musikken er komponeret af Sune Skuldbøl 
Vraa.  

Forestillingen blev modtaget af dens små tilskuere med en undrende bølge af begejstring. 
Opførelsen på Aprilfestivalen var lige så opløftende, og pressen har skrevet følgende: 

”Mariehønen Evigglad ”er en fantastisk intim, hyggelig og hjertevarm forestilling for de allermindste.  
Lige så meget hjertelig personlighed og varme Betina Grove besidder som hende selv, formår hun kærligt at give 
videre til skovens dyr. Denne lille forestilling på små 30 minutter er fuldt af lune og elskelighed, og jeg kan kun 
på det kraftigste anbefale alle småbørnsforældre at slå vejen forbi … Det er en hel unik og æstetisk oplevelse. I 
vil ikke fortryde det.”  

(Lea Nelhorf, Scenekanten) 
 
”Sød vejrligs-romance. 
Teatret st. tv. og Fair Play har med 'Mariehønen Evigglad' begået en sød og kæk lille forestilling med afsæt i 
Halfdan Rasmussens sang af samme navn. 
'Mariehønen Evigglad' er en lille sødmefyldt sag. Alene Betina Groves tilstedeværelse i rummet varmer. Med 
romantiske fletninger og iført grøn kjole, der er sat sammen af både blødt velour, hæklede dele og runde hjørner 
tager Grove smilende og venligt i mod publikum. 
Tanja Bovins scenografi, som hun træder ind i, matcher harmonisk hendes kjole i farve- og materialevalg. En 
lille naturforhøjning med små ophæng og huller til de dyr, hun snart siger godmorgen til som dukkefører af 
Mariehønen Evigglad. 
Evigglad er nem at få øje på i den grønne scenografi med dens røde vinger og kulsorte prikker og ben. Måden, 
hvorpå den bliver præsenteret, er sød og charmerende. Vi møder den første gang bagfra, som et søvnigt dyr der 
lige er vågnet, strækker sig og vrikker kækt med bagen. 
Der er en fin ro over spillet. Takket være Groves tilstedeværelse og Henrik Steen Larsens sans for at time og 
tilrettelægge spillet.” 

(Kirsten Dahl, Teateravisen.dk) 

 
 I alt blev der spillet 98 opførelser i sæson 2017/18 

 
ET ORD ER ET ORD (4-8 år)  
Forestillingen er overført fra sæson 2016/2017 og var endnu engang på turné over hele 
landet. Denne forestilling kan vel nærmest kaldes en FAIR PLAY-klassiker. Den havde sin 
oprindelige premiere i sæson 2001/2002, hvorefter den var på plakaten – i større eller 
mindre målestok - (på dansk eller på engelsk) frem til og med sæson 2009/2010. 
Fra sæson 2015/2016 har vi sat den på repertoiret igen; men nu i en ny-opsætning med 
scenografi af Tanja Bovin og i Robert Parrs iscenesættelse. Henrik Steen Larsen og Henriette 
Rosenbeck spiller de to ordglade karakterer, der finder ord i kasser, leger med dem, køber 
og sælger dem, undrer sig, overraskes og opdager, hvor meget, man kan med ord og hvor 
spændende deres verden kan være. 
 
I alt i sæson 2017/2018 blev der tale om 33 opførelser. 
 
SMÅ DØDE DYR (4-9 år) 
Forestillingen er overført fra sæson 2016/2017, og det er en forestilling, som både vi og 
publikum er meget glade for. 
SMÅ DØDE DYR blev præsenteret på turné sammen med ET ORD ER ET ORD – en slags 
”tandem tur”, hvor begge forestillinger bliver tilbudt i samme periode. 
 
Og der blev solgt 29 forestillinger i sæson 2017/18. 
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SOLDATEN (14+) 
SOLDATEN  er en modig, barsk og nærværende fortælling om en ung dansk soldats 
oplevelser i Afghanistan. Sidste sæsons succesforestilling er overført og sendt på 
landevejen. 
I mere end 14 år har Danmark været en krigsførende nation - øjensynligt med massiv 
opbakning fra befolkningen. Adskillige unge mænd og kvinder søger den personlige 
udfordring i militæret for at opleve verden og "gøre en forskel". Ved de nok om, hvad de 
går ind til? Og hvad de kommer hjem med? 
En hjemsendt soldat - eneste overlevende fra et vejsidebombeangreb - har forladt sin 
familie og er søgt ud i skoven. Her fortæller han om sin oplevelse som - SOLDATEN. 
 
Robert Reinhold skrev manuskriptet, Robert Parr instruerede Maria La Cour og Mikkel 
Hansen. Scenografien var af Tanja Bovin og vores egen Jakob Ebbe stod for teknik og 
værksted. Lyden var lavet af Robert Reinhold og Lucas de Azevedo, og koreograf var Esa 
Alanne. 

Forestillingen blev modtaget af publikum med næsten overvældende bølger af ros og 
begejstring. Pressen har skrevet følgende: 

”Drengen og krigen Barsk og vedkommende skildring af krigens konsekvenser for en ung fyr. 

 
… I en ramme af fire bevægelige lysstativer og et centrum af militærkasser fortælles historien. Mikkel Hansen 
spiller soldaten med en enkel oprigtighed, der virker overbevisende… Maria la Cour er lige så fin, hvad enten hun 
er lillesøsteren, den flagrende mor eller den kontante læge i Afghanistan. 
Spillestilen er det meste af tiden afdæmpet - iscenesættelsen tror på pausernes magi - og ved den opførelse, jeg 
så, sad det unge publikum fuldkommen tavst og opslugt i tæt kreds om de to spillere. 

 
… Set med de pædagogiske briller er det en vigtig forestilling for aldersgruppen, fordi den sætter både barske og 
reflekterende ord og billeder på livet som udsendt dansk soldat i krigens helvede. 
Set med de kunstneriske briller er forestillingen lige så vellykket, fordi den tør tumle med og usentimentalt gå 
tæt på nogle af livets store spørgsmål, sat ind i en moderne og aktuel ramme.” 

    (Henrik Lyding, Teateravisen.dk) 

”Den romantiske krig dør på Fair Play. 

»Soldaten« på Teatret Fair Play er et nærværende stykke om krig og de konsekvenser, den har for de 
overlevende soldater… 
» Soldaten « er tværtimod et stykke, som handler om de barske realiteter med død og lemlæstelse, som rammer 
de danske soldater, der er udsendt til krigsområder. Men også om kærligheden mellem soldaten og hans 
lillesøster, som er den eneste, der kan nå ind til ham, efter at han er vendt hjem fra Afghanistan med ar på krop 
og sjæl.” 
 
   (Palle Mogensen, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred) 

"Den følelsesstærke og Reumert-nominerede forestilling Soldaten er i det hele taget en forestilling, der med 
utrolig enkle virkemidler fortæller en kolossalt kompleks historie om danskernes nye virkelighed som borgere i 
en krigsførende nation…. 
Heldigvis er der ingen moraliseren i Soldaten. Der er ikke noget, der kaldes rigtigt eller forkert. Til gengæld 
følger man soldatens egne overvejelser om at være del af en krig og om at slå ihjel. Eller som han siger 
undervejs: »Hvad nu, hvis man skyder de forkerte?« Netop dette dilemma kan tilskueren selvfølgelig heller ikke 
lade være med at overveje. Og imens skaber dramatikerens sprog en verden, hvor ord som -lemlæstede- og  
-kadaver- pludselig fylder kvalmende meget. I hvert fald hvis man kan genkende sig selv i moderen, når hun 
sørgeligt naivt siger sine besværgende bekymringsord som farvel, da hun sender sin søn i krig: »Der må 
simpelthen ikke ske dig noget!« For det er jo lige præcis det, der sker i krig. Altid.” 
 

(Anne Middelboe Christensen, Information) 

 
I alt i sæson 2017/2018 blev der tale om 33 opførelser. 
 
DEN STORE JULEMIDDAG 3 (3+ og familie) 
Forestillingen var en videreudvikling af sidste års juleforestilling, nu med en ny slutning og 
med et helt nyt rum – Julemandens Værksted, komplet med rullende gavemaskine. Ligesom 
DEN STORE JULEMIDDAG 1 + 2 handler 3’eren i al sin gribende enkelhed om en stort og 
fint tænkt – lettere snobbet – julemiddag (med taffelmusik og adskillige haute cuisine-
retter), der går i vasken pga. et par nissers indgriben; men selvfølgelig ender alt godt med 
sang og musik, dans om juletræet og risengrød til alle tilskuere – og et lille ”twist”... 
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Til en stor overraskelse for Hr. Larsen, bliver hans gæster transporteret af de unge nisser 
igennem en magisk tunnel til Julemandens Værksted, hvor de bliver mødt af de 2 gamle 
nisser fra 1’eren og her går de i gang med at hjælpe med at lave julegaver for julemanden. 
De 4 nisser i bedste nisse-tradition har narret værten igen med deres frække lege og 
introducerer publikum til en af deres bedste venner: julemanden! 
Publikum bevægede sig gennem de festligt pyntede rum efterhånden som handlingen skred 
frem. Der var sang og spil og servering undervejs. Ren magi for de små.  
 
Maria La Cour og Mikkel Hansen var de to frække, unge nisser, Henriette Rosenbeck og 
Henrik Steen Larsen de gamle, Robert Parr etablissementets stilfulde vært, Hr. Larsen og 
Michael Ramløse igen den til lejligheden engagerede russiske pianist og så var der Henrik 
Steen Larsen også Julemanden. Tjenerne var Louise Kjær, Asako Kido Parr, Betina 
Forchhammer, Hans Christian Askou, Sarah Thomsen og Maria Lilholt-Grøne og i køkkenet 
lavede Lisbet Bregnhardt to store portioner risengrød hver dag i december. Scenografen 
Tanja Bovin havde sammen med Jakob Ebbe omdannet teatersal og de tre 
publikumsfoyerer til et veritabelt overflødigheds-horn af julestemning, hvor både børn og 
voksne hyggede sig gevaldigt i de ca. 50 minutter, det tog at gennemleve løjerne.  
 

”Mere dansk bliver det ikke! 

Teatret Fair Play får mig til at ønske, at jeg var seks år og boede i Holbæk ved juletid. 

…salen eksploderer i råb og latter…og alt er fryd og sang og gammen, og vi løber i en lang slange fra rum til rum 
på det reneste Fanny-og-Alexander-vis… 
 
Elskeligt 
Jeg kan ikke rigtigt stå for Fair Plays indsats for at hævde – tage vare på – værdsætte traditioner og julehygge 
på denne måde. Hele huset bliver taget i brug, bordet er dækket med fint bestik, her er levende lys og rigtig 
julepynt overalt, her er mange spillere og hyggelige tjenere, her spenderes saftevand og pebernødder, og så 
sandelig får vi alle en solid portion risengrød med smør og kanelsukker til sidst. Kan man ønske sig mere? 
Mads og hans medpublikummere har haft en fin time hos Fair Play.” 

 (Janken Varden, Teateravisen.dk) 

 
DEN STORE JULEMIDDAG 3 blev opført i alt 23 gange for fulde huse i perioden  
3. – 18. december 2017. 
 
TAMARAS VANDRING (12+) 
En ung kvinde står alene tilbage. Landet er i oprør. Hun står alene med et barn. Alle de 
andre tjenestefolk er flygtet. Men den unge kvinde flygter ikke, selvom de andre kalder på 
hende. Selvom de siger, hun skal se at komme væk. Tamara bliver. Hun bliver, fordi der 
er et barn, som kigger på hende. Hun tager barnet op i sine arme og holder om barnet 
hele natten. Ved daggry lister hun væk med barnet i sin favn. 
Sådan starter TAMARAS VANDRING, hvor vi følger den 16-årige Tamara på hendes flugt 
over bjergene. Vi oplever hendes dilemma i forhold til beslutningen om at være mor for 
barnet – at gøre det, som er bedst for barnet, koste hvad det vil. 
TAMARAS VANDRING er en moderne version af en gammel historie, nyskrevet af Robert 
Parr og Martin Holmelin (tidligere HDC-elev), der sætter fokus på unge menneskers ret til 
selv at vælge og selv tage ansvar: 
 Hvornår er man gammel nok til at være en mor? 
 Kan unge mennesker påtage sig et ”voksent” ansvar? 
 Hvem har ret til at bestemme over et barns behov? 
 Hvem har retten til at kalde sig ”mor”? 
 
Produktionen af denne forestilling indgik i 2.-års-modulet ”Børneteater” for eleverne på 
Holbæk Drama College (HDC), som skulle medvirke i en professionelt produceret 
forestilling på et professionelt teater. 
Det unikke ved forestillingsforløbet er, at eleverne skal bringe al deres praktiske erfaring i 
spil. De arbejder som professionelle skuespillere ville gøre. Det betyder, at der nu stilles 
krav til eleverne om, at de byder ind med forslag til deres karakterers handlinger, bruger 
deres stemme og krop, følger impulser og lægger deres private dagligdagsproblemer uden 
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for prøverummets dør. Eleverne får med andre ord erfaring med, hvad det egentlig 
betyder, at være i et professionelt prøverum. 
Eleverne skal også på en lille turné på skoler i Holbæk Kommune. De skal være med til at 
stille scene, publikumsopbygning og teknik op, spille forestillinger og pille ned igen for at 
flytte videre til en ny skole dagen efter. Formålet er naturligvis at give eleverne et indblik 
i, hvordan en uge på turné opleves som professionel skuespiller. Der skal mønstres energi 
– og så skal man tidligt op! 

 
Robert Parr instruerede og Tanja Bovin stod for scenografi og kostumer – og hele teatrets 
professionelle produktions-hold var i gang, med Jakob Ebbe i spidsen.  
 
TAMARAS VANDRING blev en på alle måder imponerende, flot, smuk og bevægende 
forestilling med rigtig gode skuespillerpræstationer fra de unge. Og den fik en 
genopsætning til SKVULP-festivalen i maj – et vigtigt vindue til at præsentere HDC for 
Holbæk-borgerne.  
TAMARAS VANDRING blev således opført 9 gange i alt. 
 
HVOR VAR DU, MOR? (15+) 
En teaterdokumentar lavet i samarbejde med Holbæk Teater. 
En historie om at overleve massive omsorgssvigt, vælge livet på trods og en fysisk kamp 
for at vinde selvværdet tilbage. 
Hver især skal vi finde vores vej igennem livet og lære at håndtere de udfordringer og 
omstændigheder, vi møder undervejs. Nogle udsættes for langt større udfordringer end 
andre...  
Her stod Sidsel selv på scenen for at fortælle sin ærlige og upolerede historie.  
 
Sidsel Sofia Søndergaard er selv på scenen sammen med en meget støttende Henrik 
Steen Larsen. De har udviklet konceptet og lavet forestillingen sammen med  
Kristoffer Møller Hansen (fra Holbæk Teater), som har også instrueret. 
 
I denne sæson har HVOR VAR DU, MOR? haft i alt 2 opførelser og skal ud på turné i sæson 
2018/19. 
 
SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS KRONJUVELER (6+) 
Samproduktion med Dansk Rakkerpak – lavet som gadeteater-forestilling. 
 
Sherlock Holmes’ dødsfjende Moriarty flygter fra sin celle i Tower of London og 
proklamerer, at han vil stjæle Dronning Margrethes kronjuveler lige for næsen af Holmes. 
Sherlock tager imod udfordringen og iler sammen med sin tro væbner og ven Dr. Watson 
til København. 
På Amalienborg tager handlingen fart. Prins Henriks gravhund Tilly forsvinder, men dukker 
op igen som cocktailpølser; dronningens skæres under et trylleshow i to stykker og 
frarøves sine kronjuveler og Dr. Watson bliver bortført. Sherlock Holmes sporer Moriarty  
og gør sig klar til det endelige opgør ...  
 
Niels Grønne fra Dansk Rakkerpak står for manuskriptet og spiller Sherlock Holmes. På 
scenen (eller rettere: gaden) er derudover Niels-Peter Kløft (som Moriarty) og fra FAIR PLAY 
Robert Parr (som Dr. Watson) og Karen Duelund Guastavino (som har skrevet og spiller 
musik og spiller Dronning Margrethe). Christian Q. Clausen står for scenografien, Helle 
Birkholm for kostumer og vores egen Jakob Ebbe for værkstedet. Alex Byrne instruerede 
og Jane Rasch var dramaturg. 
 
Forestillingen har været på turné igen om efteråret og der er tale om 31 opførelser i sæson 
2017/2018. 
 
SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS KRONJUVELER blev overført til en skole-
turné i sæsonen 2018/19. 
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 KENDER DU MALOU?  (9+) 
En samproduktion med Odsherred Teater om venskab og kærlighed for skolens mellemtrin. 
 
Anker og Bøje er venner – bedste venner. 
Men nu har Anker mødt en pige, der hedder Malou. 
Anker og Malou har kysset, men pludselig vil Malou hellere kysse Bøje. 
Anker og Bøje deles om alting. Men kan de deles om en pige som Malou? 
 
Den stormende og forvirrende forelskelse, både Anker og Bøje ramler ind i, er 
genkendelig for alle. Hvad enten man er 9 år, eller 49, så er vi alle bange for at blive 
svigtet, og vi kan føle os lykkelige og rædselsslagne på samme tid. 
KENDER DU MALOU? er et stykke, der bringer de største følelser i livet ned på et 
konkret plan, hvor både børn og voksne kan være med. 
 
Manuskriptet er skrevet af svenskeren Thomas Tidholm, Mei Oulund instruerede Christine 
Bjørg Nielsen, Heine Ankerdal og Henrik Ipsen. Scenografien var af Sir Grand Lear, med 
kostumer af Helle Birkholm og vores egen Jakob Ebbe stod for teknik og værksted. Lyset 
blev designet af Dennis Veilgaard. 
Det var meningen, at Henrik Steen Larsen skulle spille med som Anker, men desværre blev 
Henrik sygemeldt midtvejs i prøveforløbet. Det var en skuffende afslutning på Henriks tid 
som fast skuespiller hos FAIR PLAY. Heldigvis dublerede Heine Ankerdal for ham og 
resultatet blev en flot forestilling, som blev godt modtaget på Aprilfestivalen i Syddjurs 
Kommune, hvor forestillingen fik en meget fin anmeldelse i teateravisen: 
 
”Forelsket i Malou. 
Der er godt teaternyt til de tweens, der synes, at kærligheden er både underlig og opreklameret. For ’Kender du 
Malou?’ er en charmerende og velspillet forestilling af Fair Play og Odsherred Teater. 
Der er noget vidunderligt renfærdigt og poetisk over teaterforestillingen ’Kender du Malou?’. Her findes en undren, 
som hører til barnets verden, men også en lyst til at udforske alt det svære ved kærligheden, der opstår i den 
voksnes univers. 
Netop derfor passer forestillingen så fint til de 9-12 årige, der som ’tweens’ netop befinder sig med et ben i begge 
verdener.” 

(Anne Middelboe Christensen, Teateravisen. dk) 

  
KENDER DU MALOU? skal overføres til turné i sæson 2018/19 og der blev tale om 7 
opførelser i sæson 2017/18. 
 

 

Samlet oversigt over opførte forestillinger i sæsonen 
  
    stationær turné festival 

 
MARIEHØNEN EVIGGLAD: 52  42 4 
ET ORD ER ET ORD:  1 32  
SMÅ DØDE DYR:  1 28  
SOLDATEN:   3 26 4 
DEN STORE JULEMIDDAG 3: 23  
TAMARAS VANDRING:  2 7  
HVOR VAR DU MOR?:  2  
SHERLOCK HOLMES:   26 5 
KENDER DU MALOU?:  3  4 
GÆSTESPIL:   8 
   95 161 17 
 
I alt:    273    
 
  

 
 
 



 
 

9 
 

4. Samarbejde med andre teatre 

  
SAMARBEJDE MED HOLBÆK TEATER 
Teatrets tætte og velfungerende samarbejde med Holbæk Teater fortsættes, og det 
udbygges og styrkes til stadighed. 
De to teatre arbejder sammen og supplerer hinanden især på det praktiske plan og omkring 
de forskellige lokale, kulturelle aktiviteter i Holbæk. 
Samarbejdet er vigtigt for teatrene og for byen i et fælles ønske om at skabe og styrke 
teatermiljøet i Holbæk Kommune. 
 
Som de vigtigste samarbejdsområder kan nævnes Holbæk Drama College (HDC), 
skuespiller-erhvervspraktikken, den fælles husstandsomdelte sæson-brochure (de seneste 
fire sæsoner) og værksteds- og kostumesamarbejdet. 
 
Og selvfølgelig forestillingen HVOR VAR DU, MOR? som var et vellykket samarbejds-
projekt, der resulterede i en forestilling vi med glæde sender ud igen på turné i næste 
sæson, både lokalt og Danmark rundt. 
 
SAMARBEJDE MED DANSK RAKKERPAK 
Succesen med SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS KRONJUVELER har resulteret i 
en forlænget spilleperiode for forestillingen, som nu igen skal ud på turné i sæson 2018/19, 
dog denne gang ikke på gaderne men indendørs på skolerne. Så nu kan skolebørnene få 
glæde af den gakkede slapstick og crazy komedie, der kendetegner Rakkerpaks univers. 
Det er virkelig blevet et frisk pust og en oplevelse at få indblik i deres måde at lave teater 
på! 
 
SAMARBEJDE MED TEATRET ST. TV 
Vi fortsætter også vores samarbejde med Teatret st. tv med den meget roste forestilling, 
MARIEHØNEN EVIGGLAD, som vi tror kan blive ved med at køre i flere sæsoner endnu. 
Begge de to teatre er mere end tilfredse med vores samarbejde og vil gerne fortsætte 
med at tilbyde forestillingen for de små i hele Danmark. 
 
PÅBEGYNDTE SAMARBEJDER I SÆSONEN 
I den kommende sæson skal vi i gang med en co-produktion med Randers EgnsTeater og 
lave en ny version af en gamle FAIR PLAY-forestilling, ”OPHELIAS SKYGGETEATER”. 
Michaels Endes smukke fortælling om den gamle Ophelia og hendes rejsende skyggeteater 
får en genopsætning med nyt manuskript og ny besætning. Vi må bestræbe os på at skabe 
noget lige så bevægende og elegant som forestillingen tilbage i 1999. 
 
 

5. Særlige aktiviteter i Holbæk 
 
Sæson 2017–2018 har været en meget travl og god sæson, hvor teatret igen har 
fokuseret kraftigt på at styrke aktiviteterne lokalt, bl.a. ved flere forestillinger i eget hus 
og flere nye tiltag lokalt. 
 

 HOLBÆK DRAMA COLLEGE 
Sæson 2017-2018 var fjerde sæson med Holbæk Drama College, som fungerer i et 
samarbejde mellem FAIR PLAY, Holbæk Teater, Stenhus Gymnasium og Holbæk 
Kommune. 
Og dermed er der nu to årgange (hold) som har afsluttet hele forløbet. Og vi ser 
frem til at byde velkommen til hold nummer fem. 
 
Forløbet på HDC er tre-årigt og foregår således parallelt med elevernes gymnasie-
uddannelse. Alle tre årgange på HDC vil have 10 timer om ugen (uden for 
skoletiden). Teater-undervisningen finder sted på FAIR PLAY, Holbæk Teater og i et 
vist omfang i gymnasiets lokaler. 
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Der er lagt vægt på den tætte kontakt til og med de professionelle teatre og 
teatermiljøet i det hele taget.  
Den nye første årgang (1.G.) gennemførte bl.a. ”introduktionsmodulet” og modulet 
”kroppen og stemmen” med Anja Owe på FAIR PLAY, og 2. årgang (2.G-erne) 
gennemførte det ”store” modul om børneteater, hvor de i teatrets professionelle 
rammer opsatte og opførte forestillingen TAMARAS VANDRING.  
Tredje årgang (3.G.) gennemførte et Mike Leigh-forløb på FAIR PLAY og var den 
anden gruppe af HDC-elever, der dimitterede. De blev selvfølgelig fejret med en 
officiel ceremoni på Holbæk Teater og bagefter med en festlig sammenkomst på 
Teatret FAIR PLAY på Borchsvej. Alt i alt en meget fin og passende translokation for 
HDC. Det begynder at ligne en tradition for, hvordan det sceniske grundkursus 
afsluttes. 
Alle 3 årgange var med til på Aprilfestivalen, hvor de deltog i workshops og møder 
specielt for unge aspiranter og fik mødt eleverne fra Den Danske Scenekunstskole 
samt unge fra de andre talentskoler/SGK’er fra hele Danmark. Vi fik set i alt 13 
forestillinger og ud fra disse valgte eleverne 2 forestillinger, de gerne vil præsentere 
på FAIR PLAY næste sæson. I samarbejde med Betina Forchhammer og Maria Lilholt-
Grøne, er HDC ansvarlige for marketing, salg, PR, planlægning og gennemførelse af 
arrangementerne. Vi håber på, at der kommer lige så mange unge i teatret som 
sidste sæson, hvor alle 3 forestillinger var udsolgt. Det er en unik mulighed for de 
unge fra HDC at prøve at stå i spidsen for formidling af teater for andre unge 
mennesker: et unikt ung-til-ung-møde i kulturens favn! 
 
Slutningen på sæson 2017/18 er også afslutningen på de første halvandet år, hvor 
FAIR PLAY (ifølge aftalen med kommunen) administrerer regnskabet for HDC som 
en selvejende institution. Hertil hører også ansættelsen af HDC’s koordinator. 
Det har været et stort arbejde at få orden på budget-styringen, så en stor tak til 
Betina Forchhammer for det ekstra arbejde med bogføring. Hun har i samarbejde 
med Henrik Mosbæk ledt os frem til et pænt resultat. 
Ledelsen har arbejdet grundigt for at systematisere undervisningsforløbene, så der 
er en bedre sammenhæng mellem aktiviteter på alle 3 årgange, og der er indført 
flere begivenheder hvor HDC som en helhed mødes og arbejder sammen. Vi sætter 
fokus på styrkelse af fællesskabet og en fælles identitet. Samtidig skal 
systematiseringen også sørge for, at økonomien hænger bedre sammen.   
 
Bestyrelsen for den selvejende institution Holbæk Drama College består af 
følgende fem medlemmer: 
 
Jan Løve (Formand) - Sparekassen Sjælland/Sparekassens Partnerskaber  
Esa Alanne - leder af Det Finske Kulturinstitut i København/koreograf  
Lene Floris - Direktør for Historie og Kunst / Københavns Kommune  
Marie Louise Schelde Handberg – tidligere elev på HDC 
Michael Metz Mørch – Generalsekretær, Det Danske Kulturinstitut 
 
Og ledelsen er: Lotte Thulstrup (Stenhus Gymnasium), Brian Kristensen 
(Holbæk Teater) og Robert Parr (Teatret FAIR PLAY) 
Henrik Mosbæk er ansat som koordinator. 
 

 GÆSTESPIL 
I sæson 2017-2018 havde vi besøg af følgende teatre og forestillinger: 
 
Opgang2 (19. sept.)  ”4Ever” 
Teater Fantast (7. okt.)  ”Mustafas Kiosk”  
Teater Spektaklo (4. nov)  ”Se Lige Her!” 
Teatret st. tv (15. nov.)  ”6, P LR K?” 
Teater Blik (7. jan)  ”Regn” 
Teater Refleksion/De Røde Heste (3. feb) ”Farvel Hr. Muffin” 
Dansk Rakkerpak (5. feb.)  ”Psycho – Street Cut” 
Carte Blanche/Gruppe 38 (17. juni) ”Androkles og Løven” 
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Gæstespilsordningen er blevet til en naturlig del af vores sæson og med en 
perlerække af udsolgte forestillinger kan vi konstatere at vores publikum også er 
glade for den.  
Ordningen fortsætter med i alt 7 gæstespil (8 opførelser) i sæson 2018-2019.  

   
 ÅBEN KUNST 

Et lokalt samarbejde mellem FAIR PLAY, Teaterskolen Harlekin, Billedskolen Holbæk, 
Musikskolen Holbæk, Kulturskolen Holbæk, Distrikt Holbæk by og børn og personale 
fra Slotsparkens Børnegård og Børnehuset Karensminde. Målet med projektet var 
at: 

1. Begejstre og udvikle personalets kend- og kundskab til æstetiske 
læreprocesser og inddrage processen i arbejdet med læreplaner. 

2. skabe en kultur, hvor kunst og læring er en selvfølgelighed i daginstitutioner 
med blik for kunstens særlige potentiale, som beskuer og som aktør. 

Projektet blev skudt i gang med en fælles workshopdag for det samlede pædagogiske 
personale fra begge institutioner. Derefter rykkede musik, billedkunst og teater ud i 
institutionerne og skabte på tre intensive uger en forestilling. De første to uger 
foregik på institutionen, den sidste uge på FAIR PLAY, og kulminerede med to 
forestillinger: En hvor Børnehusene viste deres forestilling for hinanden; og den 
anden for deres forældre. 
Børnenes egne forestillinger var baseret på to forestillinger fra FAIR PLAY (SMÅ 
DØDE DYR og ET ORD ER ET ORD). Begge institutioner så sammen de to forestillinger 
på FAIR PLAY med professionelle skuespillere. Afslutningen på hele projektet var en 
fælles udstilling på Holbæk Kulturskole hvor scenografier, kostumer og musik fra de 
to forestillinger blev samlet i et stort billedkunstnerisk værk. 
 
Under temaet ”Kultur For Alle” var det et inspirerende projekt for os at deltage i med 
et højdepunkt i børnenes første optræden for hinanden: En hele daginstitution, der 
sad bomstille i 40 minutter. Magisk! Endnu et bevis for kunstens evne til at skabe 
mening igennem identitet og fællesskab. 
 
 

 ”I praktik som skuespiller” 
I uge 41, 2017 afholdtes den særlige praktikuge for 9.–10. klasses elever, som har 
lyst til at prøve kræfter med at arbejde som skuespillere. 
I praktikugen arbejdes med kropssprog, vejrtrækning, stemme og fysik og med 
relationerne til medspillerne. 
Ugens arbejde omfatter både improvisation og tekster, herunder monologer, og et 
møde med publikum, idet forløbet afsluttes med en visning for forældre, lærere m.fl. 
Eleverne ansøger om at deltage i denne særlige praktik, og Teatret FAIR PLAYs 
kunstneriske leder Robert Parr, der står for praktikken, sammensætter holdet og 
samarbejder med Holbæk Teaters Kristoffer Møller-Hansen og Brian Kristensen, 
Kulturkasernens leder Mikkel Thorning og den lokale teatermand, Asger Zap om 
undervisningen. 
Herudover har et mindre antal elever været i individuel ”almindelig” erhvervspraktik 
af en uges varighed på teatret. 
Det kan ses på ansøgerfeltet til HDC, hvor vigtig kulturbroen mellem skoler, 
Harlekin, UngHolbæk, de to teatre og HDC er blevet i forhold til at skabe en platform 
for unge talenter her i Holbæk. Vi må håbe, at der kommer flere støtter for den 
videre styrkelse af kulturmuligheder for de unge. 
 

 Arrangementer i huset 
DramatikerVæksthus lånte teatrets lokaler til deres årlige optagelsesprøve 25.-27. 
august 2017. 
Bandet TAVSE POET lånte vores hus til en offentlig koncert lørdag d. 30. september 
2017. 
Holbæk Mavedanserforening lavede to danseshows i huset lørdag d. 5. maj 2018. 
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6. Anden aktivitet 
 
Udover den primære teateraktivitet har flere af teatrets faste medlemmer været involveret 
i andre teaterrettede aktiviteter i sæsonens løb. 
 
Teatret Fair Play er medlem af TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO), som er 
arbejdsgiverorganisationen på de små og mellemstore teatres område. I løbet af sæson 
2017/2018 er TIO og Danske Teatres Fællesorganisation (DTF) fusioneret under navnet 
Dansk Teater (DT). Det blev endeligt effektueret ved en ekstraordinær generalforsamling 
den 13. juni 2018. 
 
Teatret FAIR PLAY er medlem af DANSK ASSITEJ – den danske afdeling af den inter-
nationale organisation for professionelt børneteater ASSITEJ (ASSociation Internationale 
du Théâtre pourl l’Enfance et la Jeunesse) 

  
Hele teatrets personale deltog i Aprilfestivalen i Syddjurs Kommune i dagene 15. - 22. april 
2018. FAIR PLAY opførte SOLDATEN, SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS 
KRONEJUVELER, KENDER DU MALOU? og MARIEHØNEN EVIGGLAD. 
 
For fjerde gang afholdtes den såkaldte ”Musikaften” på FAIR PLAY, hvor det til lejligheden 
samlede FAIR PLAY BAND og andre sammenspillede bands fra Holbæk og omegn optrådte 
i afslappet regi og med gratis adgang for (især) venner og bekendte (og hvem, der ellers 
havde lyst til at kigge forbi). Aftenens udvalgte tema var ”1967” og musik fra den 
legendariske ”summer of love”.  
”Musikaften” fandt sted 27. oktober 2017. 
 
Robert Parr sidder i ledelsen for HOLBÆK DRAMA COLLEGE og er både mentor og 
underviser for eleverne. 
 
Robert Parr sidder i bestyrelsen for H.C. Andersens Verden - en oplevelsespark med fokus 
på teater, performance og drama. 
 
Robert Parr tilrettelagde i samarbejde med HDCs koordinator Henrik Mosbæk HDC-
elevernes studierejser til Hamburg (3.g. marts, 2018) og The Maltings, Farnham, England 
(1.g. maj, 2018).  
 
Robert Parr er kapelmester i THE FAIR PLAY BAND, hvor også Michael Ramløse spiller – 
sammen med flere af de skuespillere, som gennem årene har medvirket i FAIR PLAYs 
forestillinger. 
 
Robert Parr er en del af en fokusgruppe (sammen med Mikkel Thorning, Kulturkasernen, og 
Gitte Bech Ballesheim, DATS) som undersøger muligheden for at etablere et grundkursus i 
teater-teknik/formidling i Holbæk, som kombinerer Kulturcrews arbejde med elementer af 
HDC.  
 
Robert Parr har deltaget i TIOs ekstraordinære generalforsamling og i Dansk Teaters (DT) 
stiftende generalforsamling. 
 
Henrik Steen Larsen fungerede som mentor for elever på HDC. 
 
Henrik Steen Larsen har deltaget i en række kulturelle møder arrangeret af Holbæk 
Kommune. 
 
Maria Lilholt-Grøne var en del af Teatercentrums festivaludvalg, FAG (Festival Aktions 
Gruppen), der arrangerede faglige og sociale arrangementer på Aprilfestival 2018. 
 
Maria Lilholt-Grøne har deltaget i TIOs ekstraordinære generalforsamling og i Dansk Teaters 
stiftende generalforsamling. 
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Maria Lilholt-Grøne og Betina Forchhammer har deltaget i kurser om 
persondataforordningen og om markedsføringsloven. 
 
Betina Forchhammer har deltaget i TIOs overenskomstseminar og i TIOs ekstraordinære 
generalforsamling. 
   
Betina Forchhammer er medlem af Holbæk Musik- & Teaterforenings bestyrelse. 
 
Betina Forchhammer deltog i Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar i Odense 16-18. 
november 2018. 
 
Betina Forchhammer deltog i et kursus i Excel. 
 
Jakob Ebbe hjælper til som konsulent ved amatør-teateropsætninger på Kulturkasernen 
og med opsætningen af scener forskellige steder i byen. 
 
Jakob Ebbe har lavet et stort arbejde for Holbæk Kulturskoles projekt ”Mellemrummet”, 
der er en lege-udstilling på ”Æglageret”. 

 
 
Som det fremgår af den indsendte årsrapport (sæson-regnskabet) ender sæson 2017/2018 
med et overskud på 655.709 kr., som overføres til teatrets egenkapital, der således ved 
sæsonafslutningen viser en saldo på 1.048.958 kr. 
 
 
 
 
 
 
Robert Parr  
Teaterleder  
Teatret Fair Play 

 
 


