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2019 var året hvor vi igen forsøgte os med mere end to produktioner på et år. Foråret bød på 
Sommerhuset, efteråret på Et Dukkehjem og ind i mellem midt på sommeren kom Drengen 
med de røde seler - endda som udendørsteater, selvom det danske sommervejr ikke er 
sikkert. 
Set i bagklogskabets klare lys er dette valg med tre produktioner nok lidt paradoksalt. På den 
ene side har 2019 båret præg af at vi mangler folk både på og bag scenen og vi har i 
bestyrelsen virkelig måtte tænke alternativt og brugt mange mandetimer på at løse 
udfordringer og kabaler. På den anden side var der et ønske om en udendørs forstilling, hvor 
udvalget havde arbejdet over en længere periode. Denne gejst var befriende og skulle ikke 
slukkes.  
Da vi vidste at Dukkehjemmet ville komme til at koste os mange penge var det vigtigt, at vi 
samtidig skulle tjene penge eller i det mindste ikke skulle gøre vores beholdning mindre. 
Derfor var tre forestillinger en god ide selvom vi trak på alle kræfter. 
 
Sara Lassen satte ”Sommerhuset” op med premiere d. 4. april. Den spillede 7 forestillinger 
med en belægning på 90.  
Nye unge ansigter på scenen, der sammen med Sara havde knoklet helt på egen hånd og var 
kommet frem til et godt resultat. De havde øvet, diskuteret og udviklet et fantastisk 
sammenhold, det smittede af i hele foreningen. Tak for det! 
 
Lørdag d. 11. maj slog vi to fluer med et smæk og afholdte sommerfesten samtidig med 
Krudtværksfestivalen. Det blev en dejlig dag, hvor vi lavede PR for foreningen, hørte god 
musik på plænen og spiste lækkert tapas efterfølgende. 
 
Udvalget omkring udendørsforestillingen havde som nævnt arbejdet længe og var det ikke 
fordi udvalget virkelig VILLE dette og formåede at uddelegere opgaverne, var forestillingen 
ikke blevet til noget. Der var mange forhindringer og ting at tage højde for. Bare at finde det 
helt rigtige stykke og skuespillere var svært. Så var der tilladelser her og der, lån og transport 
af byggehegn, procedure i tilfælde af regn. Opsætning af bænke og scene, sluce ice og popcorn.  
Så dejligt at det lykkedes og alle de børn og voksne der så forestillingen havde en fantastisk 
eftermiddag på P-pladsen i skoven hos heksene. 
Drengen med de røde seler spillede 4 forestillinger og havde ca. 120 publikummer. 
 
Støbeskeen var med i et arrangement omkring Kanalen i Frederiksværk 300 års jubilæum 
lørdag 7/9. Det var et samarbejde mellem gadeteatergruppen i Støbeskeen og Historisk 
forening. Det var en stor dag og vi blev virkelig set og hørt! 
 
Et Dukkehjem var årets dyre forestilling. Både i kraft af instruktørhonorar og en dyr 
scenografi og PR. 
Da vi hele tiden mangler instruktører i Støbeskeen, valgte vi at hyre Henrik Hagensen igen. Vi 
blev enige om klassikeren Et Dukkehjem. Ved denne forestilling blev vi også udfordret på at 
stå at mangle skuespillere og bagfolk, men det lykkedes endnu engang, men det HAR givet stof 
til eftertanke og mange snakke i bestyrelsen.   



Vi valgte at gå meget bredt Prmæssigt og vi fik nogle tilbud - til trods for at det er mange 
penge - som ramte hele Nordsjælland. Set ud fra hvor mange publikummer, hvor det var 
første gang de var i Støbeskeen, vurderer vi at pengene er givet godt ud. Vi tænkte at 
forestillingen ville trække nye publikummer til os og at det nok var en god investering på den 
lange bane og måske også ift lige dukkehjemmet. 
Et Dukkehjem havde premiere d. 7/11 og spillede 14 gange med en belægning på 87. 
 
Afslutningsfesten på Et Dukkehjem og julefrokosten blev den samme dag. Sikke mange 
festglade mennesker, der dukkede op. Tak for en dejlig fest med alt hvad det indebringer. 
 
Vi ønsker, at alle der betaler kontingent og har lyst til at komme i huset skal have en lejlighed 
til det. Det er ikke altid det behøver at være i en produktion og heller ikke altid det behøver at 
handle om teater, derfor er det dejligt at der er flere der har fundet glæden ved brætspil. Jeg 
ved at alle er velkomne også selvom de ikke har været med endnu.  
 
Det er faktisk sjældent at alting går som præsten prædiker i Støbeskeen. Ved sidste års 
generalforsamling kunne vi præsentere 5 efterfølgende forestillinger. Vi var glade og stolte for 
det er tit vi ikke kan se mere end 2 frem. Det skulle nu vise sig at planen heller ikke helt 
holder. Pga 2 ud af 3 skuespillers forfald, den ene dog en lykkelig omstændighed, gjorde at 
Jens Damsager trak sit tilbud tilbage. Så For enden af universet ligger en døgnkiosk, bliver 
ikke til noget i 2020. 
 
Vi har her ved årsskiftet kigget lidt på medlemstallet. Vi var 47 medlemmer ved udgangen af 
året. Dette er et fald på 6 medlemmer fra 2018. Ud af de 47 er vi 28, der har været aktive i 
2019. Vi har sagt farvel til 9 medlemmer men til gengæld og gudskelov velkommen til 7! 
Vi ved dog allerede nu at yderligere 3 medlemmer ikke fornyer deres medlemskab pga de ikke 
har tiden mere.  
 
 
Jeg vil sidst gerne takke jer alle for Det gode samarbejde, jeres entusiasme, gå-på-mod og ikke 
mindst jeres gode humør. 
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