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Formandens klumme 
Af: Erik Brouer 

 
Sommerferien står for døren – og jeg synes vi kan se tilbage på det første 
halvår af 2017 med stor tilfredshed. 
 
Vi har opført 2 fremragende forestillinger – ”En plads i mit hjerte”, som i den 
grad fængede og berørte publikum – og teaterkoncerten ”Jeg er Havren”, 
som i den grad blev en oplevelse for publikum med deres deltagelse, sang 
m.v. Selvom vi godt kunne have ønsket at alle sæder var fyldt op, er vi  
meget tilfredse med, at så mange havde lyst til at besøge HVAS til de  
2 forestillinger. 
 
”Havren” er kun lige overstået, så nedbrydes scenografi m.v. og der gøres 
klar til næste forestilling ”Pas på Torben”, som har premiere den 29.9.17, og 
næsten parallelt med denne forestilling går prøverne i gang til årets sidste 
forestilling ”Medea”, som har premiere i november 2017. 
 
Det er ikke kun forestillinger, der er godt gang i – der er som bekendt mange 
andre ting, som skal plejes og passes i en forening som HVAS, og også på 
dette område kan vi se tilbage på det første halvår med stor tilfredshed. 
 
Med de planlagte aktiviteter i 2. halvår af 2017 må vi melde, at der er godt 
gang i HVAS. 
 
Vi glæder os til at holde sommerferie, men ser med glæde frem til vi mødes 
igen i august 2017. 
 
Rigtig god og velfortjent sommer til alle. 
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Der var engang…  
3 nominerede forestillinger 

 

I anledning af den snarlige Reumertuddeling,  
bringer vi her fotos fra de tre nominerede forestillinger:  
Strip(krig) (efterår 2015, instruktør Simone Nøhr Bille),  

Undskyld (forår 2016, instruktør Louise Frydendahl Ladefoged) og  
Farven fra det ydre rum (efterår 2016, instruktør Tobias Nilsson).  
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Jeg Var Havren 
Af: Louise Frydendahl Ladefoged 

 

Den første teaterkoncert i foreningens historie har spillet sin sidste forestil-
ling. Her forsøger en lidt rørt instruktør kort at samle op på den fantastiske 
oplevelse det var. 
 
Der var næsten fyldt til randen da vi spillede Jeg Er Havren for sidste gang. 
Jeg husker det som om det gik fantastisk godt. Thomas tog gas på hele holdet 
ved at hive det sædvanlige bukke/klappe nummer af pladespilleren for at er-
statte det med en meget meget festlig Johnny Reimer, der sange sikke en fest 
vi har haft nu i naaaat/åååh ja ååh ja ååååh. Hvilket vist nok medvirkede til 
at spillerne måtte ind og ud af scenen cirka fire gange før det stående publi-
kum lod dem gå. Stemningen var – skal vi sige – i top! 
Som sædvanligt var der hygge, grin og snak efter forestillingen. Denne gang i 
blandet varme, lidt melankolske kram. Vi skulle ud af teaterboblen, og for 
mange var det nok lidt trist. Vi havde sguda ikke rigtigt lyst til at stoppe! 
 
Alt bliver jo en kende lyserødt når man sådan står ved slutningen, og ser til-
bage på prøveforløbet og forestillingerne. Men det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at det har været hårdt.  
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Der var masser af udfordringer, og jeg havde fra tid til anden lyst til at ligge 
mig i fosterstilling. Enkelte gange gjorde jeg det måske også. Heldigvis for 
alle var det bare et rigtig godt hold. Alle arbejdede meget seriøst, men der 
var plads til at grine. Og grinet blev der. Ikke mindst på grund af den til tider 
ret overdøvende skurvognshumor. Der var ingen smalle steder. Som man 
siger.  
 
Med fare for at blive rigtig selvfed var der ikke en forestilling uden glade 
publikummere. Flere var deciderede begejstrede. En enkelt havde sågar pla-
ner om at ringe til borgmesteren for at sende forestillingen på turné. Det var 
da et opkald man godt gad overvære. Flere spurgte til om forestillingen ikke 
skulle ud i verden. De fleste var bare rigtig glade efter at have set vores fore-
stilling. Der var så meget hjertevarme og SÅ mange brede smil. Man skulle 
da være lavet af sten for ikke at blive umanerlig stolt. Jeg ER stolt. Over at 
min skøre idé viste sig at holde, og af de folk som var med til at puste liv i 
den. Jeg har takket og takket, men jeg synes stadig ikke er jeg er færdig. Tak 
er virkelig kun et fattigt ord. 
 
Der er virkelig noget at varme sig ved når efteråret kommer, og med sig brin-

ger masser af tårer og græsk tragedie. Lidt af et stemningsskift alligevel…  
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Pas på Torben - Ny Bodil 

Af: Cecilia Isabella Frederiksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pas på Torben-holdet har været i gang i noget tid nu,  

men desværre har Lotte Kaae (som skulle spille rollen som Bodil)  
måtte springe fra grundet personlige årsager. 

 

Så nu går jagten ind på en ny Bodil, og vi venter alle spændte på, hvem der 
kommer til at bære denne skønne rolle resten af vejen. 
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Tilbage til naturen 

Af: Louise Frydendahl Ladefoged 

En kolonihave. En kvindelig naturkraft. En besvimet hest. Med lidt god vilje 
kan man sige at sæson 17/18 står i naturens tegn. For den bliver befolket 
af karakterer, der ganske vist befinder sig i naturen (nogle mere end  
andre), men som også i dén grad er i naturens vold. På den mest  
menneskelige måde af alle er de i deres følelsers vold lige så meget som de 
er drevet af en urdrift: overlevelsesinstinktet.  
 
I kolonihaven forstyrres Preben og Torbens stramt tilrettelagte dagligdag 
og dét vækker førnævnte instinkt i den kontrolsyge Preben. Hvor langt går 
han for at bevare kontrollen over kolonihavekongedømmet? Langt. Den 
blide Torben mærker naturens kraft på en lidt anden, og mere… kropslig 
måde. Så har jeg vist ikke afsløret for meget. 
 
Har man sagt naturkraft må man også sige Medea. Hun er et studie i  
urfølelser. Når Medeas følelser slippes løs går ingen rigtig fri, og hendes 
vrede og hævn rammer Jason som et jordskælv. Medea er sin egen, og hun 
nægter at opføre sig som en rigtig kvinde. Hun vil ikke indordne sig, hvilket 
foruroligende nok stadig i 2017 er et nødvendigt budskab. Medea er  
voldsom, og hendes handlinger har voldsomme og tragiske konsekvenser. 
Medea er et jordskælv, der ligger alt øde. 
 
Anderledes ordentligt og britisk står det til på familien Chester Fields gods. 
Her holdes naturen i skak, som det sig hør og bør. Lige ind til to  
franskmænd sætter fut i kærligheden, hvorefter følelser og drifter, der  
ellers var gemt forsvarligt af vejen bobler op. Det går ikke stille af sig når 
den britiske anstændighed møder den franske amour.  
 
Den Besvimede Hest er noget så interessant som et stykke om kærlighed, 
skrevet af en kvinde, der efter sigende ikke troede på kærlighed. For  
kærlighed og frihed er ikke det samme i denne fortælling.  
Overlevelsesinstinktet trives i bedste velgående.  
Det gør lykken måske bare ikke. 
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Hele tre forestillinger venter forude. En nyskrevet, en klassiker med små 
3000 år på bagen og et lystspil med eksistentialistiske undertoner. Det har 
været spændende, som forestillingsudvalgsformand at være med til at  
planlægge. Endnu mere spændende har det været at arbejde med teksterne.  
 
Nogen husker måske at jeg på en generalforsamling (tror jeg det var), fortalte 
at noget af det man kunne bruge mig til var netop hjælp til at udarbejde et 
koncept til en forestilling, bearbejde et manus eller give feedback på en  
selvskrevet tekst. Både Tobias (med Farven fra det ydre rum), Jesper (med 
Pas På Torben) og Ann-Pia med Den Besvimede Hest har gjort brug af mit  
tilbud. Det har været, og er noget af det jeg er allergladest for at lave. 
 
Nu er Pas På Torben-holdet i fuld gang. Ann-Pia og jeg er stadig på jagt efter 
mænd til vores respektive forestillinger. Medea mangler en Jason og Den  
Besvimede Hest mangler en Hubert. For førstnævnte forestilling begynder 
tiden at blive en faktor. Vi skulle nemlig gerne i gang med prøveforløbet til 
august. 
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Sommerfesten 
- En fest der vil blive sunget om 

Af: Tobias Nilsson 

 
Den 10. juni var dagen for Hvidovre Amatørscenes årlige sommerfest. Der 
var blevet planlagt, købt ind, og pyntet op til den helt store guldmedalje. Det 
var en regulær grillfest vi havde i vente, så som årstiden byder, og nu gjaldt 
det bare om at møde op, og hygge indtil morgenen blev lys! 
 
Var der dog intet der kunne stoppe os? Jo, såmænd. 
Vores kære forening, og ikke mindst festudvalget, har i det sidste stykke tid 
kæmpet en brav kamp med at få festerne til at hænge sammen, og give me-
ning. Den primære obstruktion, har været livet. Det går vi i hvert fald ud fra. 
Det har nemlig vist sig at være sværere og sværere at få en større gruppe 
medlemmer til at holde fri fra livet en enkelt aften, hvor tiden kunne blive 
tilbragt sammen med vores foreningsfæller. Deres ydmyge skribent er be-
stemt ikke en undtagelse. 
Og så var der jo selvfølgelig den med vejret… 
Som vi alle ved, så er det sol og varme der hører grillfesten til, og som vi tit 
og ofte kommenterer, så er det ikke noget man så nemt kan planlægge efter 
i dette land. Som for at prøve vores standhaftighed, så var det da også mør-
ke, storm, og regn der regerede i ugen op til festen. 
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Hvilke mørke tanker om disse emner som end kan have sneget sig ind i vores 
sind, viste sig dog hurtigt at blive gjort til skamme! Solen indfandt sig  
punktligt til dagen, og grillmeister Michael ’Pølle-Polle’ Witt kunne sikkert 
trække i forklædet når han tændte op for kullet. Sådan billedligt talt, for han 
brugte ikke noget forklæde, og det var en gas grill. Pyt skidt. 
For at forbedre fremmødet, havde festudvalget i denne omgang valgt at åb-
ne festen op for pårørende, og det viste sig at være et hit. Ikke nok med at 
der dukkede mange op fra vores egne rækker, gamle som nye medlemmer, 
men mange af de deltagende gjorde rent faktisk brug af dette tilbud. Det  
viste sig skam også at vores ærede medlemmer rent faktisk har nogle meget 
hyggelige pårørende, som det var en fornøjelse at hænge ud med. Lad os 
krydse fingre for at de tænker det samme om os, for der blev ikke lagt fingre i 
mellem, når vores meget sofistikerede humor begyndte at udfolde sig, og det 
lige fra åbningstalen og helt hen til det sidste lys brændte ned. 
 
Aftenen bød, udover lækker hjemmelavet mad og dejlige drikkevarer (knapt 
så hjemmelavede, men alligevel), da også på god underholdning. Vist nok var 
humøret i top nærmest af sig selv i det gode selskab, men et udvalg af flinke 
sjæle havde dog forberedt nogle events, der blev afviklet med stor succes i 
aftenens løb. Marie-Louise Tarp havde traditionen tro skabt en ikke helt  
gennemskuelig musik quiz, og som krøllen på halen, så blev stafetten nu  
givet videre, sådan at det var vinderen af dette års musik quiz, der står for at 
skabe den næste quiz i rækken.  
 
Ligeledes havde Mathilde Bay og  
Simone Nøhr Bille skabt et Jeopardy-spil, 
hvor aftenens deltagere blev delt ind i  
hold, og skulle dyste om viden, kunnen,  
og hurtighed.  
 
Nogle flotte holdnavne blev skabt,  
dog ikke lige så flotte som de kampråb  
i hvert fald et par af holdene lavede,  
og sang med stor… entusiasme…  
Også dette spil var et hit, som i hvert  
fald undertegnet håber vil gentages  
igen i fremtiden. 
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Nu var det jo fest, og har vores seneste forestilling, Jeg Er Havren, lært os 
noget, så er det at enhver festlig begivenhed ikke er værd sit navn, uden i 
det mindste en sang i des ære. Melodien var stykkets titel melodi, og teksten 
blev skabt på stedet. Igen blev de deltagende delt op i hold, og hvert hold fik 
trukket nogle tilfældige ord, der skulle dukke op i teksten. Så var det bare 
om at finde poeten frem i sig selv, noget der hurtigt viste sig at komme nem-
mere til nogen end til andre. Slut resultatet var dog en smuk omgang, hvor vi 
alle fik sunget og grint om hinanden. 
 
Selvfølgelig var der også plads til fri leg, og der blev danset, talt, og hygget 
indtil morgenlyset igen fyldte himmelen. Kun glade miner kunne ses da for-
lod Byvej 56, og selvom det ind imellem kan være svært for vores højt ærede 
festudvalg at få tingene til at give mening, så mener jeg bestemt at den her 
aften gjorde det hele værd. Det var en festivitas uden sammenligning, og 
den vil huskes. Lad os se om det ikke kan gentages i lige så god stil, når vores 
helt egne Erik Brour og Ann-Pia Trysén Cramer-Larsen inviterer indenfor til 
august. 
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5 hurtige til et nyt medlem 

 

Jesper Haller 
Instruktør og dramatiker bag  

”Pas På Torben” 

 
 

Hvad laver du uden for HVAS? 
Jeg er egentlig journalist, men nu pensionist. Jeg fotograferer ret meget og 
kan altid bruge nye modeller (reklame!). Jeg er begyndt at lave grafik og an-
det tryk på basis af fotos og vil prøve at udvide til alt, der kan trykkes på. 
 
Hvad drømmer du om? 
Jeg drømmer om kærlighed. 
 
Ynglingsgenre? 
Jeg er vild med Line Knutzon, Ionesco, Edward Albee, Astrid Saalbach, alle 
mulige "nyere". Okay, yndlingsgenre: Den absurde komedie. 
 
Den første du mødte fra HVAS? 
Louise mødte jeg som den første - vi spillede sammen i det der  
middelaldernoget på GAS. Det var hyggeligt! 
 
Hvad lavede I til din første prøve? 
Til den første egentlige prøve på PpT gik spillerne på scenen og lavede en  
reading med bevægelser - så godt man nu kan med manus i hånd. Det var 
meget lærerigt. En helt vidunderlig fornemmelse af, at de tre spillere passede 
perfekt til rollerne, forstod og kunne lide replikkerne og meningen bag dem. 
En lyst fra min side til at tilbringe mange øveaftener med devising, men det 
er der ikke tid til. En fornemmelse af accept og arbejdslyst. Jeg er ikke i tvivl 
om, at det bliver fantastisk, selv om jeg er meget bevidst om, at jeg har  
nærmest alt at lære som teaterinstruktør. 
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Jeg Er Havren - Sangene blev udødeliggjort 

Af: Cecilia Isabella Frederiksen 

Mange af de sjoveste dage jeg længe har haft, har været i dette selskab, og 
denne dag var ikke en undtagelse. 
 
Vi mødtes hjemme hos Mette og Claes, os der kunne fra ”Havre-holdet”, 
for at indspille sangene fra den super sjove og for nyligt afsluttede  
forestilling ”Jeg Er Havren”.  Dagen var fyldt med snak, gode minder,  
massere af gentagelser ”Take 1…… Take 2….  Take 527…”, massere af grin 
og højt humør.  
 
Her får I nogle billeder fra dagen: 
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Kalender 
19.-20. august: Opstartsweekend 
(kun aktive medlemmer) 
 
1.-2. september:  GAS/HVAS workshop 
(kun aktive medlemmer) 
 
29. september: Premiere: ”Pas på Torben” 
 

12. oktober: Medlemsaften 
 

28. oktober: Hvidovre Kultur og Fritidsmesse 
 

5. december: GAS/HVAS fælles julehygge 
(kun aktive medlemmer) 
 

 

Bestyrelse 
Erik Brouer (formand): 

erikbrouer@hotmail.com 

 

Louise Frydendahl Ladefoged (forestillingsudvalgsformand): 

louisefrydendahlladefoged@gmail.com 

 

Jens Bjerrum (kasserer): 

kasserer@hvasnet.dk 

 

Michael Witt: 

kritewitt@hotmail.com 

 

Ann-Pia Cramer Larsen: 

piacramer@hotmail.com  


