HEKSEJAGTEN
I august 2021 opfører Syddjurs Egnsteater Heksejagten i smukke omgivelser på Møllerup Gods. Det bliver
intenst, grusomt og absolut fantastisk! Forestillingen skabes i et stærkt samarbejde mellem
professionelle og frivillige.
OM FORESTILLINGEN
Adelsmanden Jørgen Arenfeldt, der ejede herregården Rugaard på Djursland i 1680'rne, kastede sig med
stor entusiasme ud i tidens store bølge af hekseforfølgelser, og en lang række kvinder måtte lade livet
efter at have været udsat for tortur af værste slags i kældrene på godset. Hekseprocesserne involverede
lokale myndighedspersoner og fremstående borgere på Djursland, og i forestillingen Heksejagten
optræder flere af disse historiske skikkelser i en form, der forener fiktion og historie. De omfattende
hekseprocesser endte med at bringe Jørgen Arenfeldt på fallittens rand, men stoppede først da Christian
den V greb ind i 1687.
OPSÆTNINGEN INVOLVERER
4 professionelle skuespillere.
2 professionelle musikere, der udover at spille også indgår som karakterer.
1 stompgruppe som spiller på forskellige slagtøjsinstrumenter.
En større gruppe frivillige skuespillere.
Et stort antal frivillige involveret i produktionen før, under og efter selve afviklingen.
PRØVETIDER:
Prøverne ligger fra den 7.6 – 27.6 og igen 19.7 – 6.8. hvorefter der er 14 dages spilleperiode med fri om
søndagen.
Prøverne ligger som udgangspunkt i tidsrummet fra 16-21, dog kan ændringer forekomme.
AUDITION:
Vi inviterer til audition på de frivillige roller lørdag d. 10. april.
HVAD SØGER VI?
Der skal bruges både børn, unge, gamle og dem midt imellem i Heksejagten – og både kvinder og mænd. Du
skal derfor ikke tøve med at melde dig til, hvis det har fanget din interesse.
HVAD KAN DU FORVENTE?
Audition foregår som en praktisk workshop, hvor deltagerne i mindre grupper modtager instruktion og
prøver noget af sammen. Du vil blive vurderet på fysisk udtryk, stemme (både tale og sang), din type og
meget mere. Udover den fælles workshop kommer du også til en individuel samtale, hvor du har lejlighed
til at stille spørgsmål og få mere at vide om prøveforløb, roller osv. Alt vil selvfølgelig være tilrettelagt
efter de gældende corona-restriktioner.
HVAD SKAL DU FORBEREDE?
Som udgangspunkt skal du ikke forberede noget, men komme som den du er. Det er en workshop hvor du
kommer til at prøve lidt af hvert indenfor teater.
Husk tøj du kan bevæge dig i.

HVEM ER TIL STEDE VED AUDITIONEN?
Når du kommer, vil du blive mødt af en person som registrerer din ankomst.
Til selve prøven vil du møde:
Instruktøren: I dette tilfælde vil der være to instruktører. Hoved instruktøren Ketil Kolstad, sidder i Norge
og er med online. I lokalet vil det være instruktør Dorthe Hansen Carlsen.
Produktionslederen: Birgitte Holt Nielsen
Assistent: Kirstine Pedersen

HVILKEN AUDITIONTID FÅR JEG?
I ugen op til audition vil du modtage en oversigt over mødetidspunkt, forventet prøvetid og forventet
samtaletid.
HVORNÅR FÅR DU BESKED EFTER PRØVEN?
I ugen/ugerne efter prøven vil du blive kontaktet af os på telefon eller mail.
FORPLEJNING?
Der er ingen forplejning i forbindelse med prøven. Husk evt. vand og mad. Der kan være noget ventetid.
HVORDAN MELDER DU DIG TIL?
Tilmelding SENEST den 6. april men gerne før.
Send en mail til heksejagten@syddjursegnsteater.dk mærket ”Audition på Heksejagten”.
Mailen skal indeholde: navn, alder, bopæl, telefon nummer samt et par vellignende billeder (både af
ansigt og i fuld figur). Notér gerne, hvilken teatererfaring du måtte have.
ER DU IKKE SKUESPILLER – MEN VIL GERNE VÆRE MED ALLIGEVEL?
Er du stadig velkommen til at kontakte os. Vi skal bruge folk til rigtig mange opgaver.
Send en mail til heksejagten@syddjursegnsteater.dk mærket ”Frivillig på Heksejagten”.
Skriv lidt om dig selv og evt. hvad du kunne forestille dig at hjælpe med.

