
De 7 slags

Dråber

Muntert livsteater om bjesk og  kvindekløgt

IDÉEN
Scenografen Johanne Eggert dukkede op på Vendsyssel Tea-
ter med nogle små flasker gyldenbrun bjesk i hånden. Hun ville 
overbevise teaterdirektør Lars Sennels om, at han skulle skabe 
en forestilling om bjesk – med hendes flaskeinspirerede sceno-
grafi af glas. Hun kendte til de mange slags bjesk fra sin urtekyn-
dige svigermor i Vendsyssel, og hun havde læst om ’Bjesk Signe’ 
på Hirtshals Museum.
Samtidig talte Himmerlands Teaters direktør Susanne Sangill og 
Lars Sennels om at skabe en forestilling sammen – i et nyt sam-
arbejde mellem de to egnsteatre, der omtrent er landets mind-
ste og landets største. Også selv om man i Himmerland drikker 
bitter og ikke bjesk! Og så røbede skuespilleren Hanne Laursen 
over for dramaturgen Anne Middelboe Christensen, at hun hav-
de et inderligt ønske om at spille endnu en monolog. 
Herfra gik det stærkt. Dramatikeren Simone Isabel Nørgaard i 
København blev kontaktet, og så gik skriveprocessen og plan-
tevandringerne i gang. Snart kom også teatermusikeren Jacob 
Rose og lysdesigneren Anders Budolf Andersen med på holdet.
’De 7 slags dråber’ er resultatet.
Velkommen til bjeskens og bitterens verden!

Himmerlands Teater i Hobro 2. – 27. april 2019  Vendsyssel Teater i Hjørring 2. – 18. maj 2019
SÆRLIG TAK TIL

Spar Nord Fonden, Hirtshals Museum og Vendsyssel Historiske Museum

Dette program
 er trykt i offset m

ed m
iljøvenlige farver. Papiret er FSC-m

æ
rket – den globale m

æ
rkningsordning for skovforvaltning, træ

 og papir.



SKUESPILLER
Hanne Laursen

MUSIKER
Jacob Rose

DRAMATIKER
Simone Isabel Nørgaard

INSTRUKTØR
Susanne Sangill

SCENOGRAF
Johanne Eggert

KOMPONIST
Jacob Rose

LYSDESIGNER
Anders Budolf Andersen

DRAMATURG
Anne Middelboe Christensen

FOTOGRAF
Emilia Therese

KÆRE PUBLIKUM.
Kom med på en rejse ind i en kvindes tanker og helt 
særlige univers. En kvinde der er i pagt med jorden, 
kraften, universet og ikke mindst de mennesker 
der omgiver hende. 
Hvor ofte oplever vi ikke at stå overfor mennesker, 
der på den ene side gerne vil os noget, men på den 
anden side har for travlt til at se os og være i nuet. 
Desværre må de fleste af os nok indrømme at det 
også sker for os selv.
Denne fortælling sætter fokus på den ressource 
mennesket er, i en verden med et system der er 
blevet så rigidt at mennesker kan blive sat af hol-
det, hvis de ikke har nogen umiddelbar nytteværdi.
Forestillingen foregår nu, lige midt i vores tid. Men 
det kunne ligeså godt være i morgen, om et år eller 
for længe siden, det er en almen historie der er ak-
tuel til alle tider.
Den handler om at være i det nære, tage konse-
kvensen af de valg vi foretager og samtidig er det 
meget smuk beretning om døden.       

God fornøjelse
Susanne Sangill

Instruktør


