
 
 

Haslev på sporet … af fremtiden! 
 

Ansøgning om tilskud til opførelse af jubilæumsforestillingen ”Haslev på sporet… af 

fremtiden. 

 

Haslev kan fejre sit 150 års jubilæum som stationsby d. 4. oktober 2020, og det skal 

fejres. 

Haslev Festspil havde sin første forestilling ”Haslev på sporet” for 25 år siden, i forbindelse med 

Haslevs 125 års jubilæum og vi har besluttet at lave en jubilæumsforestilling, hvor vi fejre begge 

jubilæer med en forestilling lidt ud over det selvvanlige.  

En forestilling der sætter Haslev by i centrum på tværs af gader, bygninger, mennesker og 

interesser. 

En forestilling, der tager udgangspunkt i historien og trækker byens identitet og særkende 

ind i fremtiden. 

Den bærende ide er samarbejde på tværs af foreninger, så vi sammen laver noget, vi 

aldrig ville kunne lave alene. 

Hver forening byder ind med det, som de kan og har lyst til - så længe det er inden for 

rammen af forestillingen. 

Forestillingen vil blive skrevet og instrueret af Steffen Sommerstedt, som tidligere har været 

instruktør i Haslev Festspil. 

 

Haslev på sporet - af fremtiden! 

Forestillingen foregår som nævnt ovenfor rundt om i hele byen, det kan fx være Den 

Gamle Brandstation, Biografen eller noget helt fjerde…  

Publikum ankommer til startscenen, (Kultunariet) hvor en forsker fortæller, han er tidsrejsende og 

netop den dag har ladet tidshuller stå åbne, så han kan vise folk i Haslev hvordan byen vil 

se ud i fremtiden. 

Publikum deles derefter i mindre grupper og sende på rundvisning i byen, hvor små 

scener/billeder viser glimt af fremtiden. 

Efter rundturen (som jo ikke vil være helt ens for de enkelte grupper) samles alle 

publikummer igen. Deres guider vil stille dem nogle spørgsmål, som de kan besvare, 

mens det filmes og derefter vises på skærme - på den måde får de andre gruppe 

indblik, i hvad alle har oplevet. 

Når alle er samlet igen, holder forskeren en tale, hvorefter han forsvinder sporløst. 

Publikum kan herefter fordybe sig i de forskellige udsagn på skærmene, inden de 

går hjem. 

Forestillingen giver mulighed for at kommentere Haslevs fortid, via guiderne, og 

give både realistiske, absurde, humoristiske og forunderlige bud på hvad fremtiden 



kan bringe i Haslev. 

Forestillingen består af en række scener/tableauer, som tilsammen udgår en helhed, der 

bliver unik for den enkelte gruppe. 

Den fragmentariske tilgang opløser på mange måde den klassiske fortællermodel, men 

giver samtidig mulighed for at inddrage aktører, der normalt ikke inddrages i teater og 

performancekunst. 

Haslev festspil har således allerede fået tilsagn fra bl.a. HUCK (Haslev Unicykel Klub), 

Haslev Trampolinsprings forening, Haslev Kirke samt flere af Haslevs teaterforeninger. Derud over 

er vi i dialog med kulturbærende institutioner som Faxe Musikskole og Faxe Ungdomsskole. 

 

Det gode ved fremtiden er vi ikke ved, hvad den bringer, og derfor er alle muligheder 

åbner! 

 

Vi vil derfor søge udvalget om et tilskud på 150.000 kr. til igangsætning og gennemførelse. 

 

Først i februar 2020 holdes audition og workshop, hvor alle som tidligere kan byde ind med deres 

ønsker til at deltage og hvor der i workshops arbejdes på at skabe forestillingen.  

 

Prøver forventes at gå i gang umiddelbart derefter og der igangsættes de forskellige praktiske 

arbejdsgrupper. 

 

Forestillingen forventes afviklet i efterårsferien 2020, da de medvirkende har mulighed for at tage 

ferie og holde fri i den uge. Vi søger derfor samtidig at kunne benytte Kultunariet i perioden 10. – 

18. oktober begge dage incl. Samt i til prøver og sceneopbygning i en periode op til premieren. 

 

Vores arbejdsbudget er på 380.000,00 (se vedhæftede budget) forventet indtægt ved billetsalg, 

sponsorer m.v. er på 181.000,00 kr. Egenkapital ved start 45.000,00 kr. 

 

Haslev festspil opfører normalt et stykke hvert andet år, men for at få det til at passe med de 2 

jubilæer har vi sprunget 2019 over og satser nu på en forestilling lidt ud over det selvvanlige. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Diana Elgaard 

formand 

 


