Birgitte Hjort Sørensen lægger stemme til giganterne
Svendborgs eget bidrag til DGI Landsstævne 2022 bliver den største og mest spektakulære
musikforestilling, Sydfyn nogensinde har oplevet. Nu offentliggør BaggårdTeatret
skuespilleren Birgitte Hjort Sørensen som fortællerstemme til forestillingen Fjeren & Rosen.
Når ens hovedrolleindehavere er fem meter høje dukker, som hver skal manøvreres af tre
dukkeførere. Når man har et symfoniorkester, to kor, et folkemusikorkester og hundredvis af
dansere foruden sejlere og kajakpadlere. Og når det hele skal opleves på tværs af et havneløb med
dukker, musikere og deltagere på en pram i havnen og pladsen foran Rundbuehallen på Frederiksø
og publikum på tribuner ovre på Honnørkajen – når det er i den skala, man laver teater, siger det
næsten sig selv, at der skal et vist format til at fortælle den historie, der binder alle elementerne
sammen.
Det har BaggårdTeatret, som står bag kæmpeforestillingen Fjeren & Rosen, sørget for: Med Birgitte
Hjort Sørensen som fortællerstemme har vi fået en af de senere års mest markante danske
skuespillere med på holdet. Birgitte Hjort Sørensen er i den brede offentlighed kendt som
journalisten Katrine Fønsmark fra indtil videre fire sæsoner af TV-serien Borgen, ligesom hun har
spillet vildling-lederen Karsi i den internationale serie Game of Thrones. Men skuespilleren har
baggrund i teatret med roller både herhjemme og på Shakespeare-opsætning i London, inden hun
nåede helt den ultimative anerkendelse ved at spille Farlige Forbindelser på Broadway i New York.
Det er altså en stor profil, BaggårdTeatret har fået til at lægge stemme til den svendborgensiske
forestilling, der er baseret på Josefine Ottesens moderne klassiker, Eventyret om fjeren og rosen.
Også på det punkt bringer hun en stærk erfaring ind i forestillingen efter at have indlæst Karen
Blixens hovedværker for Gyldendal.
Selv siger Birgitte Hjort Sørensen om sin deltagelse i Fjeren & Rosen:
“Jeg er slet ikke i tvivl om, at dette bliver en spektakulær forestilling, hvis lige aldrig er set.
Ambitionsniveauet er tårnhøjt, og jeg elsker, at den forener en hel by og vitterligt er blevet til i
fællesskab. Og så har jeg altid haft en forkærlighed for det klassiske eventyr og den gode historie,
der taler til os alle – og som hverken er bange for de store følelser eller for at levere en stærk morale
til sidst. Derfor er det mig en stor fornøjelse at være en del af Fjeren & Rosen på BaggårdTeatret."

Fjeren & Rosen spiller under DGI Landsstævne 2022 d. 1. og 2. juli. kl. 22:00, men allerede i sidste
uge var Birgitte Hjort Sørensen i lydstudiet i København og indspille fortællerstemmen under
instruktion af Anne Barslev og BaggårdTeatrets direktør, Jakob Engmann.
Fjeren & Rosen er udviklet af professionelle lokale kunstnere med tæt involvering af en lang række
idræts- og kulturforeninger, uddannelsesinstitutioner og andre frivillige aktører. Blandt de
medvirkende er koret SNUK, folkemusikgruppen Basco og Odense Symfoniorkester. Sammen bringer
vi kulturen ind i hjertet af Landsstævnet og forvandler for to aftener Svendborg Havn til en magisk
eventyrverden.
For yderligere information kontakt kommunikationschef Jon Albjerg Ravnholt på
jon@baggaardteatret.dk eller tlf 7174 9820. Billeder fra lydstudiet er til fri redaktionel afbenyttelse
ved omtaler af Fjeren & Rosen specifikt og kan downloades her:
Høj opløsning
Webopløsning
Fotograf: Lærke Posselt.

BaggårdTeatret, egnsteater for Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland Kommuner, er et
progressivt og prisvindende teater, der med særligt fokus på ”ny lokalforankret scenekunst, også
tiltænkt resten af verden” udelukkende skaber nye forestillinger og genrebrydende teaterformater fra
bunden. Vi betragter teatret som en drivende motor for vort lokalsamfund og engagerer os i videst
muligt omfang i udvikling af by, egn og publikumsrelationer. Et arbejde der indenfor en kortere årrække
skal kulminere med åbningen af et nyt samlende teaterhus for Sydfyn og Øerne, placeret midt på
Svendborg Havn. Læs mere på www.baggaardteatret.dk.

