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BILLETTER:
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Voksne 125 kr. Børn u. 14 år 60 kr.
FORESTILLING INKL. VIKINGETAFFEL:
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Tlf. 40 45 83 44 eller 23 23 10 66
og www.fyrkatspillet.dk eller
Turistkontorerne og Bibliotekerne
i Mariagerfjord kommune

Det eneste sted i Danmark,
hvor der opføres
vikingeteater i et vikingehus.
Fyrkatspillet er også en
dramaskole.
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MANDEBOD

Soten raser på Fyrkat. Den dødelige pest
kræver dagligt sine ofre. Selv de stærke
krigere bukker under en efter en. Fortvivlelsen
er stor og samtidig går der rygter om angreb
fra snart sagt alle verdenshjørner.
Borgens vølve og repræsentanten for den nye
tro, kristendommen, skændes så det brager
om hvis gud er løsningen på problemerne.
Og ingen af dem lader til at kunne få den
dødelige sygdom til at forsvinde.
Først da den finurlige munk, Poppo ankommer samtidig med fire repræsentanter fra
underverdenen, begynder der en dramatisk
healing, centreret omkring vølven Svavas
fortid.
Ebbe Kløvedal Reich skrev Mandebod til
Fyrkatspillet i 2004 og hans store viden om
vikingetidens underverden og overnaturlige
væsner gennemsyrer handlingen i Mandebod.
Det er en eventyrlig fortælling fyldt med
drama, spænding, gys og masser af humor.
Jørgen W. Larsen, forfatter

Billetsalg i porten
½ time før
hver forestilling.
Spilleplan 2019
Uge 21
Fredag
Lørdag
Søndag
Uge 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Uge 23
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

24. maj 2019 kl. 19.00 Premiere m. taffel - Lammekøller
25. maj 2019 kl. 19.00 Forestilling m. taffel - Lammekøller
26. maj 2019 kl. 15.00
27. maj
28. maj
29. maj
30. maj
31. maj
1. juni
1. juni
2. juni

2019 - Ingen forestilling
2019 kl. 19.00
2019 kl. 19.00
2019 kl. 19.00
2019 kl. 19.00 Forestilling m. taffel - Flæskesteg
2019 kl. 15.00
2019 kl. 19.00 Forestilling m. taffel - Lammekøller
2019 kl. 15.00

3. juni
4. juni
5. juni
6. juni
7. juni
8. juni

2019 - Ingen forestilling
2019 kl. 19.00 Solgt til Spar Nord Bank
2019 kl. 19.00
2019 kl. 19.00 Solgt til Spar Nord Bank
2019 kl. 19.00 Forestilling m. taffel - Lammekøller
2019 kl. 19.00 Forestilling m. taffel - Lammekøller

Forbehold for ændringer. Kom til tiden eller vent til pausen.
Af hensyn til børnene selv, samt det øvrige publikum, tilrådes en aldersgrænse på 5 år.
Fyrkatspillet opføres indendørs i det smukke rekonstuerede langhus ved Fyrkatborgen,
Fyrkatvej 45, 9500 Hobro. Medbring evt. et tæppe, der kan være køligt i langhuset.

FYRKATSPILLET 2019
Jeg er vild med traditioner, og nu er det heldigvis snart tid til det årlige Fyrkatspil. Hvor er vi heldige, at vi
har mulighed for at udføre det på Fyrkat, som jo er det eneste sted i Danmark, hvor der opføres vikingeteater
i et vikingehus. Det gør det simpelthen så meget mere autentisk.
I 2019 skal vi fornøje os med stykket Mandebod, som er skrevet af den afdøde forfatter Ebbe Kløvedal Reich.
Mandebod er en eventyrlig fortælling fyldt med spænding og gys. Den handler om, at den dødelige pest
dag for dag kræver sine ofre. Ingen kan bekæmpe pesten og selv de stærke krigere bukker under. Det skaber
stor fortvivlelse på Fyrkat, for der går samtidig rygter om angreb fra alle verdenshjørner.
Det lyder til, at jeg igen i år skal sidde tryllebundet i stolen og både opleve og lære om vikingetiden i en og
samme omgang. Det er altid ganske dramatisk, når de stolte vikinger er på spil. Jeg ser nu samtidig frem til
den helt særlige og genkendelige humor, der plejer at titte frem i fortællingerne.
Venlig hilsen
Borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Billetpriser
ALM. BILLETTER
Voksne .......................................................... 125 kr.
Børn u. 14 år ................................................... 60 kr.
RABATORDNING
v. køb af 10-19 stk. ...................................10% rabat
v. køb af 20 stk. eller flere.........................15% rabat
Skoler og institutioner..............................20% rabat
FORESTILLING INKL. VIKINGETAFFEL
Voksne .......................................................... 275 kr.
Børn u. 14 år ................................................. 130 kr.
Der ydes ikke rabat til forestillinger med taffel.
Taffel serveres efter forestillingen i Fyrkathuset og består af
lammekølle med grov salat og vikingebrød. Fredag d. 31. maj
serveres flæskesteg i stedet for lammekølle.
Drikkevarer må ikke medbringes. Der modtages kontant
betaling eller MobilePay.
I pausen kan man købe kaffe, the, kage, sodavand, øl,
vin og mjød. Kontant betaling eller MobilePay.

Fotografer: Marianne Andersen og Erik Røgild

MANDEBOD

For 15 år siden blev den spændende kvinde fra Fyrkats grav 4
for første gang hovedperson i et
Fyrkatspil. Det var skrevet af den
nu afdøde historiker og forfatter
Ebbe Kløvedal Reich, som bl.a. er
kendt for til dels fiktive romaner
med historisk kerne og for biografien over Grundtvig. I ’Mandebod’
var han inspireret af den dengang
nye tolkning af Fyrkatkvinden
som en vølve – en magiker med særlige forbindelser til de
hedenske guder. Hun var oven i købet blevet begravet efter
hedensk skik ved Harald Blåtands flotte borg, selv om der var
gået adskillige år, siden han havde indført kristendommen
som Danmarks officielle religion.
Det blev et både underholdende og tankevækkende
skuespil, som tog udgangspunkt i en dødbringende sygdom,
der truede med at ødelægge borgen, og som kom ind på
mange af de problemer, der må have været stærkt aktuelle i
religionsskiftets tid for godt 1000 år siden: forholdet mellem
personer af forskellig religiøs observans og nationalitet,
tolerance eller det modsatte over for anderledes tænkende,
almindelig sund fornuft og medmenneskelighed, gamle
skæbneopfattelser, og bod for udåd.
Heldigvis bliver Fyrkats problemer løst også i dette skuespil.
De syge bliver raske igen, borgen lever videre, og kvinden i
grav 4 bliver begravet, som hun selv havde ønsket det. De
spørgsmål, som tages op i Ebbe Kløvedal Reichs skuespil er
evigt aktuelle, og det er en gave igen at få mulighed for se
hans stykke i det flotte Fyrkathus.
Else Roesdahl
Professor (emerita)
Aarhus Universitet

BILLETSALG 2019

Det eneste sted
i Danmark, hvor
der opføres
vikingeteater i
et Vikingehus.

Skitse: Holger Schmidt

Køb billet online på : HimmerlandsBilletten.dk
Billetter kan købes på alle biblioteker i Mariagerfjord Kommune. På spilledagen sælges billetter
kontant/mobilepay i porten på Møllegården ½
time før forestillingen, Fyrkatvej 45, 9500 Hobro
kontakt mobil 23 23 10 66 .

Amatørteatret Fyrkatspillet . Udsigten 26 . 9500 Hobro

Overnatningsmuligheder
Bed & Breakfast
Hoteller
Rold StorKro
98375100
www.roldstorkro.dk
Hotel Bramslevgaard
Kursus & Herregaardsophold
Tlf.. 98512030
www.bramslevgaard.dk

Danhostel
Hobro Idrætscenter
98521847
www.danhostelhobro.dk
Camping
Hobro City Camping
Gattenborg
Britta og Jørn Poulsen
Gattenborg 2 . 9500 Hobro
Tlf. 9852 3288
info@hobrocitycamping.dk
www.hobrocamping.dk

Fyrkatspillet er også en dramaskole.
Kørestolsbrugere – handicappede-ledsagerkort skal
ringe til 23 23 10 66 og kan
efter aftale køre i bil helt op
til Fyrkathuset.
Tobaksrygning forbudt i
Fyrkathuset.

Hobro Lyntryk . 98 52 46 46
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