
Skansespillet 2019 – 2020. 

 

Beretning: 

Endnu et år er gået i Skansespillet. 

 

Prøverne til Bag Spejlet (Alice) gik planmæssigt med Louise Rømhild som instruktør og Jonas W 

som assistent, samt Martin Kjeldgaard som kapelmester og Torben Skov som koreograf. 

 

Sidst i april blev vi gjort opmærksom på at Historicum i Christiansfeld var gået i 

betalingsstandsning og at der blev holdt en net-auktion. Historicum var en virksomhed, der 

handlede med stof og historiske dragter og mønstre og meget mere.  

Torben havde købt rigeligt ind. Blandt andet 148 ruller stof, 9 stativer med dragter, hatte og 

rekvisitter. 

Den 20. maj kørte 2 små lastbiler + bil og trailer til Christiansfeld og hentede tingene. 

 

Den 5 juni grundlovsdag optrådte vi ved Teglværkssøerne med sange fra Bag Spejlet (Alice). 

 

Den 9 juni rykkede byggeholdet på skansen og den store byggeweekend lå den 15. – 16. juni. 

 

Vi havde igen i år fået Britt Christensen til at lave en flot drage og Mette Valbak lavede et 

opfindsomt Klumpedumpe kostume. 

 

Premieren var den 4. juli 2019. 

 

Der havde været en udfordring på toiletvogne, da vi ikke måtte bruge den kloak vi plejede, og på 

grund af de større toiletvogne blev toiletterne flyttet udenfor Skansen, hvilket var en fin løsning.  

Flemming Pedersen og Britta Kjeldgaard var igen i år ansvarlige for kaffeteltet.  

Vi havde en enkelt aflysning i spilleperioden på grund af regnvejr, og generelt måtte vejret gerne 

have været bedre. 

 

Optræden den 5 juli til Tall Ships Race på havnen i Aalborg. 

 

Optræden 17. august i Gandrup til byfest. 

 

Vi startede op 19 august med børnehold til julespil. Der kom 19 børn i alderen 7 – 12 år. 

Liane havde igen i år skrevet et stykke til børnene. Denne gang med titlen ”Langt ude i skoven”. 

 

Vores ungdomshold blev desværre ikke til noget pga. manglende tilmelding. 

 

Vores voksenhold på 10 personer opførte stykket: ”All I wan’t for Christmas”. 

 

25 – 27. oktober var der audition på Skammeren 2. og selve prøvestarten gik i gang den 5. januar 

2020 med Instruktør Ronny Sterlø, Betinna Bjeldbak som assistent., Martin Kjeldgaard som 

kapelmester og Torben Skov som koreograf. 

  

Nytårskoncert Hals kirke 14. januar 2020.  

 

Prøverne på Skammeren 2 gik planmæssigt indtil 10 marts, hvor landet lukkede ned. 



Vores generalforsamling blev udsat til i dag (4. august 2020). 

 

Vores forestilling er flyttet til 2021 med den samme besætning og tilladelse fra rettighedshaverne. 

 

Vi prøvede at holde et enkelt bestyrelsesmøde og et produktionsmøde online. Det kan være lidt 

svært med teknikken og de forskellige platforme, så jeg deltog desværre ikke.  

 

Vilhelmsborg Sommerspil gik desværre konkurs og holdt en net-auktion. 

Vi har indkøbt flere rekvisitter blandt andet en del kunstige madvarer og våbenattrapper. 

    

Her i nedlukningsperioden har vi fået opdateret vores lamper, så der er kommet LED rør de fleste 

steder, samt sensorer i kælderen. 

Byggeholdet har lavet nye hylder til opbevaring og der er ryddet op i værkstedet og Rekvisitholdet 

har ryddet op i kostumer og rekvisitter. 

 

Der skal lyde en stor tak til dem for det store arbejde, de har lavet. 

 

Vi håber tingene bliver normale igen, så vi kan gennemføre vores næste aktivitet nemlig julespil 

med 2 børnehold.  

Vi vil igen prøve med et ungdomshold til foråret, dog i en anden form med mindre workshops.  

Der bliver desuden et voksenhold. 

 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Tak til Skuespillere, musikere, byggehold, syhold, telthold, produktionshold og alle frivillige, uden 

jer ingen Skansespil. 

 

Vi håber, at Skammeren 2 kan gennemføres i 2021. 

 

Susanne Skov 

Formand 

 

 


