
ROYALISTERNE 

præsenterer  

vaskeægte Old Boys Teater 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elverhøj, premiere i 1828, handler om sagnet om klinte- eller 
elverkongen på Stevns og om forbyttede børn.  
En alfaderlig Christian IV, der afslører en adelsmands bedrageri 
og samtidig kaster lys over almuens tro på elverfolket, sikrer at 
de rette elskende får hinanden.  
 
Royalisterne brænder for at 
fortælle historien om Elverhøj, 
vores gamle guld, på en ny og 
humoristisk måde.  
At give en aktuel kommentar 
til romantikkens kulturelle 
arvegods, så det giver 
associationer til nutidens 
eksempler på enevælde.  
 
Kort sagt handler forestillingen 
om det, som altid er 
interessant: magt, penge, 
kærlighed, forbyttede børn - 
og det evige  
spil om hvem, der slipper af  
med aben.  
 
Konceptet er skabt af 
 

Torben Jetsmark: skuespiller, teaterleder og iscenesætter. 
Uddannet på Det kgl. Teaters elevskole og senere ansat der. 

Hans Jørgen Laursen: operasanger, buffo- og karaktertenor.  
Ansat ved Det kgl. Teater i en menneskealder 
 



 

Det er Pop Up teater.  
Scenen er nøgen!  
 
Blot et par borde og tilfældige 
stole.  
Som en rammehistorie 
småsnakker skuespillerne 
indledningsvis med publikum.  
 
Rekvisitter og kostumer er 
gemt i upåagtede grå 
papæsker.  
 
Hele scenografien eksponeres 
efterhånden på borde og 
stativer.  
 

 
 
Med enkle virkemidler og  
Kostumevalg fremstilles  
karaktererne. 
Der er ingen tvivl om det er  
Mor Karen, eller Christian IV,  
om det er Agnete eller  
Jomfru Elisabeth Munk, der taler.  
 
                          
 
Efter forestillingen er der dialog  
med publikum.  
Der findes ikke det spørgsmål,  
der ikke kan besvares af de to 
skuespillere. 
  
 
 

Tekst  Johan Ludvig Heiberg   

stærkt intimideret af Torben Jetsmark 

Musik  Friedrich Kuhlau med Det kgl. Kapel dir. John Frandsen 

Kostumer  Caroline Pihl 

Scenografi  Værkstedet på Mynstersvej 

Dompteur Artistique  Mogens Pedersen 

 

På rollelisten: 

Kong Christian d. IV m. fl.  Hans Jørgen Laursen 

Agnete m. fl.    Torben Jetsmark 

 

 Antal publikum: op til 75 

 Varighed: 45 minutter  

 Opsætning 40 minutter  Nedtagning 30 minutter 

 Bredde 4 meter  Dybde 4 meter  almindelig loftsHøjde  

 Skitse sendes gerne  Ingen Mørklægning 

    Elverhøj er for:  

 seniorer, der endnu husker Elverhøj, og som ikke anede at de havde  
    behov for at lære den at kende i en ny version 
 

 Unge på f.eks. gymnasier, som her kan stifte bekendtskab med det 
danske arvegods på en ny og anderledes måde 
 

 I øvrigt for folk i alle aldre, både inden- og udendørs i hele Kongeriget 
 
 kontakt 
direktrice Marianne Hagen Laursen 
Telephon + 45 2287 4314 / laursenduo@gmail.com  
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