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Haslev, den 21. januar 2020 

 

Ansøgning om tilskud til fejring af Haslev Stationsbys 150 jubilæum:  

Til fejringen af Haslev Stationsbys 150 års jubilæum, ønsker Midtsjællands Gymnasium at invitere til en 

teateroplevelse udover det sædvanlige. Kommunens borgere vil på tværs af alle aldre få mulighed for at 

opleve historiefortælling og fremtidsvisioner blive udfoldet dramatisk og interaktivt, og gymnasiets 

flotte og historiske hovedbygning og dens omgivelser vil danne de fysiske rammer for et helt unikt og 

sanseligt rum. 

   Projektet tænkes at blive skabt af både nuværende- og tidligere elever ud fra gymnasiets filosofi om 

hjem-ud-hjem-dannelse: eleverne dannes, rejser fra byen i ønsket om en uddannelse, men vender hjem 

igen med en fornyet samling af erfaringer og viden, de kan bidrage med i projekter som disse. Den 

gamle elev Nikolaj Dinesen, der bliver kandidat i datalogi og performance design, vender eksempelvis 

tilbage og skal være tovholder på den tekniske- og interaktive del af forestillingen.  Det var vores 

hensigt at indgå i et samarbejde med dramatikeren Line Mørkeby, der dimitterede fra MSG-H i 

sommeren 1998, men eftersom Line er optaget af projekter med DR, har vi allieret os med Simone 

Isabel Nørgaard, som før har samarbejdet med Teater-Vi-Tør. Simone Isabel Nørgaard er uddannet fra 

Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, og hun modtog i 2016 Danske Dramatikeres Talentpris og 

blev i 2019 præmieret af Statens Kunstfond som en af årets bedste scenekunstnere. 

Projektet vil kombinere historie, samtid og fremtid ved at føre publikum gennem en 150 år gammel 

fortælling om gymnasiet og de foregangsmænd og banebrydere, der var med til at sætte Haslev på 

bykortet som en driftig uddannelsesby. Med afsæt i fortiden vil forestillingen undersøge og give et bud 

på, hvordan fremtiden kunne se ud anno 2100; vil vores tøj, teknologi og værdier være anderledes – og 

vil vores måde at være sammen på blive påvirket af dette? Kan man overhovedet bruge fortiden og 

vores bedsteforældres støvede minder til noget, og er disse historier om skæbner så udtjente som vi 

nogen gange kan fristes til at tro?  

   Forestillingen vil sammen med publikum på bogstavelig vis vandre gennem tiden og lade skæbner fra 

både for- og fremtid komme til live dramatisk og interaktivt. Vi vil på MSG vise unge som ældre, 

hvordan historien kan vise vejen ind i fremtiden.  

Der vil være 4 offentlige forestillinger, samt 2 forestillinger til kommunens folkeskoler. MSG søger 

derfor om midler til, at skolens teater ”Teater-Vi-Tør” kan producere og iscenesætte forestillingen. 

   I forbindelse med fejringen af Haslev Stationsbys 150 års jubilæum, ansøger Midtsjællands 
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Gymnasium om 115.000 kroner til støtte til gennemførsel af projektet: ”Historisk 

fremtidsteater”. Der søges om midler til udvikling, indkøb og opsætning af den digitale dimension af 

teaterforestillingen, samt til professionel manuskriptforfatter. Midtsjællands Gymnasium bidrager med 

135.000 kroner. 

 

Budget for projektet: 

Manuskriptforfatter (Simone Isabel Nørregård)  30.000  

Løn til skuespillere og instruktører  125.000  

Opbygning af scener     20.000 

Kostumer      10.000 

PR      10.000   

Interaktive miljøer (rekvisitter og arbejdsløn)    85.000   

I alt (budget)    250.000 

 

De markerede poster er dem, MSG søger om i alt 115.000 kroner. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Ibsgaard, leder af ”Teater Vi Tør” på Midtsjællands Gymnasium 

Lene Eilertsen, Rektor på Midtsjællands Gymnasium 


