Søndag 3. marts

– synger på sidste vers – Peter Fristrups teaterstykke i operaversion!
“Svend, Knud og Valdemar” eller “Kongemordet i Roskilde” eller “Slaget på Grathe Hede?, et historisk,
romantisk udstyrsstykke i fem changementer med indlagte sange. Vi følger en teatertrups forsøg på
at opføre et stykke om slaget på Grathe Hede, hvor alt går galt, blandt andet fordi intrigerne mellem
skuespillerne ikke kan skjules.
Peter Fristrups teaterstykke har holdt sig på repertoiret siden premieren i 1887 og har igennem alle
årene fornøjet publikum over hele landet. Især DR-udgaven fra Riddersalen i 1970 bliver sendt igen
og igen og huskes og elskes af mange.
Opera- og teatertruppen Figaros og Den Ny Opera har kastet sig over denne perle og givet den en
moderne makeover. Der er tilføjet ekstra sangnumre fra både opera, operette og musical, og Figaros
har tilsat sin særegne komik til den i forvejen humørfyldte forestilling, så forstår man bedre beskrivelsen: ”Usædvanlig frit efter Peter Fristrup.”
Hos Figaros varetages alle rollerne af sopranen Lisbeth Kjærulff, barytonen Hans Dueholm og den
nytilkomne skuespiller og sanger Kristian Jensen. Og som bonus (og ved hjælp af moderne computerog filmteknik) svæver sangeren og revyskuespilleren Rasmus Krogsgaard over vandene i en enkelt scene i skikkelse af "Knud Lavards Ånd". Orkestret er Figaros faste husorkester OneBigMan Symphony
Orchestra - pianist m.m. Allan Dahl Hansen.
Den fromme og fulde bips bisp, suffløren, der forsøger at holde sammen på det hele, teaterdirektøren og hans talentløse kone, og Svend, Knud og Valdemar var alle med.

Om handlingen

Danmark var i 1157 blevet delt mellem Svend, Knud og Valdemar, men ved et forsoningsgilde i Roskilde
(senere kaldet Blodgildet i Roskilde) benyttede Kong Svend Eriksen lejligheden til at øve svig. Og
sammen med ditmarsken Ditlev slog han Kong Knud Magnussen ihjel. Kong Valdemar Knudsen og biskop
Absalon undslap til Jylland.
Her mødtes Kong Valdemar og Kong Svend og deres hære den 23. oktober 1157 på Grathe Hede syd
for Viborg, hvor Kong Svend blev slået ihjel. Derefter var Valdemar enehersker i Danmark, og han fik
senere tilnavnet ”den Store”
Den fulde titel på Peter Fristrups farce fra 1887 er ”Svend, Knud og Valdemar” eller ”Kongemordet i
Roskilde” eller ” Slaget på Grathe Hede”, et historisk, romantisk udstyrsstykke i fem changementer
med indlagte sange.
Skuespillet handler om en teatertrups forsøg på at opføre netop ”Svend, Knud og Valdemar”. Men
egentlig handler stykket mere om de indbyrdes trakasserier skuespillerne imellem.
I det oprindelige skuespil opføres skuespillet af Det Piperske Selskab, men i denne udgave er det Figaros trup, der på fremragende vis opfører ”Svend, Knud og Valdemar”.

Slaget på Grathe Hede.
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Lisbeth Kjærulff er uddannet klassisk sanger ved Det Jyske Musikkonservatorium og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Hun har arbejdet på flere af Danmarks teatre bl.a. Det Kgl. Teater og Folketeatret. Hun har
desuden spillet Maria i ”Sound of Music” og Eliza Doolittle i ”My fair Lady”. Hun har spillet
med i flere revyer, bl.a. Rottefælden, Ganløse og Nykøbing F. Hos Figaros har hun medvirket
i ”Flagermusen”, ”Mestersangerne på Møllegaarden” og ”Piraterne fra Penzance.”
I sommeren 2019 kan hun opleves i Kerteminderevyen.

Kristian Jensen er uddannet musicalperformer fra Den Danske Scenekunstskole, 2012.
Kristian spillede:
Squelch i ”Love never dies”, Det Ny Teater 2012.
Eugene Fodor i ”Crazy for You”, Det Ny Teater 2013
Mr. Braithwaite i ”Billy Elliot” Det Ny Teater 2015
John i ”Miss Saigon”, Nørregade Teater 2016
Ensemble i ”Spamalot”, Tivoli 2017
Derudover er Kristian en glimrende lyriker, sangskriver og tekstforfatter.

Hans Dueholm er uddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium.
På den Jyske Opera har han bl.a. sunget Doolittle i ”My fair Lady”, Gianni Schicchi , Monostatos i ”Tryllefløjten” og Kongen og Far i ”Jul på Slottet”. Han har spillet Leopol i ”Sommer i
Tyrol, kroværten Thenardier i ”Les Miserables”, Beadle Bamford i ”Sweeney Todd”, og utallige
roller hos Figaros, som han også er stifter af.
Spiller Propriætær Nørrehave i Bille Augusts nye spillefilm ”Lykke Per”.

Allan Dahl Hansen er uddannet pianist og arrangør fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Han har været kapelmester, arrangør og pianist på Den Jyske Operas opsætning af ”Jul på
Slottet” i 2007-2012 og på alle forestillinger hos operakompagniet Figaros de sidste ti år.
Han har arbejdet som pianist og repetitør ved Aalborg, Odense og Aarhus Teater og hos
Musical Silkeborg.
Han er desuden korleder og akkompagnatør for kor og solister i mange forskellige sammenhænge.
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