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Kære publikum

Sæsonen slutter festligt med Folketeatrets udgave af Ludvig Holbergs DEN POLITISKE 
KANDESTØBER onsdag den 10. maj kl. 19:30.

Vi har forinden den glæde at kunne præsentere og udlevere vores nye sæsonprogram for 2017-
18. Det foregår i Kedelhuset den 3. maj kl. 16.30-18, hvor vi byder på en forfriskning fra baren 
og håber, at I igen i år vil deltage i denne hyggelige komsammen. Vi vil her viser fotos og 
videoer fra de kommende forestillinger og fortæller om dem. I år kombinerer vi voksen- og 
børneforestillingerne i det samme programhæfte. 

Alle medlemmer af Teaterkredsen får desuden tilsendt programmet, således at I kan bestille billetter 
inden løssalget starter den 10. maj. 

Bestyrelsen i Silkeborg Teaterkreds
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DEN POLITISKE KANDESTØBER
JYSK MUSIKTEATER, Store Sal, onsdag den 10. maj kl. 19:30

I en avisannonce fra 1885 for en opførelse i 
Silkeborg fremhæves, at med dette stykke åbnede 
den danske skueplads 1722.  Anmelderen i 
Silkeborg Avis skrev dengang, at ”Holbergs stykker 
er altid lidt vanskelige at spille, fordi rollerne let forleder
skuespillerne til at gå uden for stregen; men vi tilstår, at 
DEN POLITISKE KANDESTØBER her fik en 
udførelse, som man overalt ville se med glæde”.
Folketeatret har sat DEN POLITISKE KANDE-
STØBER under ny lup. Det er satire til tiden.
Komedien er bearbejdet af Thor Bjørn Krebs som 
også stod bag Folketeatrets succesfulde version af 
Holbergs DEN STUNDESLØSE. Han udtaler:
Holberg havde et skarpt, satirisk blik på danskerne og 
den danske mentalitet. Han ramte ind i en kerne i vores 
fælles identitet. Han pegede på en bondskhed, som vi 
ikke rigtigt har rystet af os. En selvgod, dansk 
snusfornuft. Et selvbillede, som vi hele tiden puster lidt 
større op end vi egentlig kan fylde ud. Det er der stor 
komik i. Man siger jo, at en komedie skal vise 

menneskets svagheder - og Holberg viste danskernes 
ømmeste punkt: At vi tror, vi er noget særligt.

Handlingen:
Henrik Koefoed er kandestøberen, der hellere vil 
være politiker. I stedet for at passe sit arbejde og sin
familie, sidder han på kroen med en håndfuld 
ligesindede, der nok mener at vide, hvad der 
betyder noget for dansken. Almindelige 
menneskers almindelige problemer har de jo selv 
tæt inde på kroppen. Kandestøberen læser også 
aviser og politiske håndbøger, så han er godt 
underrettet om indenrigs- og udenrigssager. 
Han er faktisk langt bedre egnet til at sidde med 
den politiske magt, end dem, der nu gør det. Hvis 
han selv skal sige det. Da det kommer den 
herskende magt for øre, at kandestøberen smeder 
politiske rænker, føler de sig truet. Man kan ikke 
risikere, at kandestøberens luftkasteller får 
grobund, så han udnævnes – på skrømt – til 
borgmester, og overdænges med politiske sager, 
som han ingen forudsætning har for at håndtere. 
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Han vikles ind i et virvar af forklaringer og 
bortforklaringer, bilag, afsløringer og lokumsaftaler, der
ikke holder vand i byretten. Mens sagerne ruller for 
kandestøberen, slider hans frue (Mette Horn) med at 
lære kunsten at omgås byens andre fine fruer, og hun 
har lige fået smag for at være fornem, da læsset vælter 
for hendes mand. 

Den politiske kandestøber er sat i scene af Søren 
Iversen, og scenografien er skabt af Stine Martinsen. 
På scenen ses Henrik Koefoed, Mette Horn, Sonja 
Oppenhagen, Søren Hauch-Fausbøll, Christiane 
Gjellerup Koch, Torben Zeller, Kristian Holm Joensen, 
Mathias Sprogøe Fletting, Sofie Alhøj og Jesper 
Riefensthal.

Anmelderne skrev:
… der er kommet masser af komisk krop på de mange replikker, 
skønnest hos Mette Horn som den nærmest skræmmende 
kandestøberkone og hos Kristian Holm Joensen som tjeneren 
Heinrich – et studie i bedårende forfjamskethed. Prægnant er også 
Sonja Oppenhagen som rådsmand – en skarpsleben manipulator...
Henrik Lyding, Jyllands-Posten

Thor Bjørn Krebs har moderniseret teksten med en perlerække af 
sjove indfald og hentydninger. Der skal ikke fejes noget ind under 
gulvtæppet, Kandestøberen ”banger” hele tiden i bordet med sin 
hammer, og en af gutterne, Joakim Kuglestøder, kommer 
overhovedet ikke på banen, mens Søren Pindebrænde også omtales. 
Og så er der taburetterne, som klistrer til bagen på flere af dem.
Ulla Strømberg, Kulturkupeen

Med Henrik Koefoed i spidsen. En scenisk mester i at lægge et 
forsonende intellektuelt halvlys ind over ethvert udbrud af 
forulempelse eller undren. På en eller anden – og meget 
stimulerende facon – er han den evige studenterscene-skuespiller. 
Kandestøberen spilles i en knap op og klap i-dekoration af Stine 
Martinsen, fint fungerende til Søren Iversens rappe instruktion. 
GregersDH.dk
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