
TEATER V har besøg af Thy Teater med forestillingen NOLDE 

Vi er i år 1901. Et nyt århundrede er lige rundet – og 

stedet er et forblæst lille fiskerleje, Lild Strand i 

Nordvestjylland ved foden af Bulbjerg. Den store 

ekspressionistiske maler Emil Hansen – senere Nolde 

opholder sig her i nogle uger. Han er rastløs og trænger 

til ro og fred i pagt med den vilde natur og det særlige 

lys, der råder derude.  

Nolde indlogerer sig på strandfogedgården og ansætter 

den unge datter Hanne, som skal stå model for ham. 

Han fatter sympati - bliver betaget - men splittes 

mellem hende og sin kommende hustru Ada Vilstrup i 

København. Et trekantsdrama udspiller sig…  

 

Under dette ophold beslutter Nolde, at han vil være kunstner og maler sig gennem en eksistentiel krise. Han lader fantasien og 

sine indre dæmoner og syner smelte sammen med den barske natur og sætter hermed de første penselstrøg til en ny tids 

kunst- og menneskeopfattelse.  

Søren Bang Jensen (udd. på Skuespillerskolen v/ Aarhus Teater 2005). Har sidst optrådt som Thisteds ”kjære” forfatter J. P. 

Jacobsen i forestillingen Drømmenes Land. Han har i flere år stået på Aalborg Teaters scener i bl.a. forestillingerne Nordkraft 

samt Frk. Julie af Strindberg (instr. Minna Johannesson). Søren Bang Jensen giver den som både vildmand og charmør i rollen 

som den unge Emil Nolde. 

Ada er den unge kvinde, som Nolde senere bliver gift med, her spillet af Christina Bech (udd. på Skuespillerskolen v/ Odense 

Teater 2009). Christina Bech har sidst spillet Siegelinde i forestillingen Valkyrien på Teater Momentum i Odense. Se hende nu 

som underskøn ”fin de siècle” kvindefigur i elskovssyg brevveksling med den arktiske storcharmør, polarforskeren Knud 

Rasmussen – og så Nolde. 

Hun er splittet mellem de to mænd, som hun ved forskellige lejligheder har mødt i det bedre borgerskabs ”Kjøbenhavn”.  

En kunstner foran ”æ’ westerhaw’” og en lokal fisker med sydvest på en skæmtende dialekt: ”Måler du billeder af både - eller 

hwad?” spørger han. ”Både og” - svarer Nolde. Skuespilleren Lars Topp Thomsen (udd. Statens Teaterskole 2001) har bl.a. 

medvirket i Bingoland – tv-satire DR 2, Aalborg Teater i adskillige forestillinger samt Klumpfisken på Får302 i Kbh. I 

forestillingen NOLDE har han mange ansigter – lige fra tidens hotte, forkætrede og forfinede forfatter Herman Bang over 

grønlandsfareren Knud Rasmussen til strandfoged og andet fiskergodtfolk i Lild Strand. Kom og hør ham tale med - og skifte 

dialekt - i en ruf! Lars Topp Thomsen er nemlig selv opvokset i det nordjyske og kender dialekterne.  

Sara Line Møller Olsen er nyligt uddannet fra Skuespillerskolen v/Århus Teater 2011. Oplev hende her som ”femme fatale”- 

strandfogeddatteren Hanne, der på drilsk og legesyg ungpigefacon fordrejer hovedet på en frustreret kunstner i det karske 

fiskermiljø.  

Manuskriptet er skrevet af Line Mørkeby. Hun har tidligere skrevet dramatik om historiske personligheder bl.a. Herman Bang 

og er allerede kendt og flittig brugt - hun har skrevet adskillige forestillinger til de store teatre i Danmark - Aalborg Teater, 

Aarhus Teater og Det Kgl. Teater samt Danmarks Radio.  

Forestillingen NOLDE er fiktion, men skrevet over optegnelser, interviews samt Noldes egne breve, og er på én og samme tid et 

dybsindigt, men også et morsomt kærlighedsdrama fra et Danmark i et nyt århundrede - før modernismen og verdenskrigene 

bryder løs. 

Alt sammen krydret med Line Mørkebys koloristiske sprogblomster. En sand nydelse for - ikke blot øjet - men også for 

sprogøret.  
Forestillingen NOLDE spiller på TEATER V fredag 19. april kl. 20, lørdag 21. april kl. 17 & søndag 21. april kl. 15  
Billetter købes via teaterbilletter.dk eller på 70 20 20 96 

 
Vi glæder os til at byde jer velkommen på TEATER V 


