
KIKSEKARTELLET
Krimikomedie om kiksefabrikken 
og dens hemmeligheder



FOR ELLER IMOD
FLYTNINGEN AF TYREBRØNDEN?
Hvem rumsterer i kælderen under Teatret? Er der hold i rygterne om
”De forbudte kiks”? 

Kunstforeningen ’Skitserne’ har indkaldt til debataften på Teatret, hvor flyt-
ningen af den berømte skulptur Tyrebrønden skal diskuteres. Det er byens  
kunst--elsker Mogens Fakkelgren, der har rejst forslaget om at flytte skulpturen 
fra sin nuværende placering. Forslaget deler vandene – for hvilke motiver lig-
ger mon bag? Som aftenen skrider frem, udvikler tingene sig i en dramatisk 
retning. I takt med at flere hidtil ukendte oplysninger kommer op til overfla-
den, begynder personer på mystisk vis at forsvinde, og besynderlige lyde i 
teatrets kroge sender varsler om, at der er noget på vej. Rygter om et hem-
meligt Kiksekartel fra 40´erne viser sig måske at have en sammenhæng med 
aftenens debat… 

Hvem skjuler hvad? Bliver de mystiske mord opklaret? Og vil det lykkes Mo-
gens Fakkelgren at få flyttet Tyrebrønden? Få svar til debataftenen...
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Hvorfor er det så sjovt at lave en krimikomedie? 
…Fordi det altid er virkelig skægt at få lov til at lave fis med noget, der tager 
sig selv meget alvorligt – og det gør krimi-genren for det meste. Krimien har 
sine helt egne virkemidler; dunkel belysning, lydeffekter, mystisk musik og så 
selvfølgelig overraskelsesmomentet. Når man sætter de elementer ind i en 
komediesammenhæng, kan det godt risikere at blive ret komisk. Det er også 
rigtig godt for en komedie, at der virkelig er noget på spil for personerne – i 
dette tilfælde; liv og død, gamle hemmeligheder, ideologier og længsel efter 
kærlighed. Der er ligesom nødt til at være satset lidt højt, for at det for alvor 
kan gå galt. Det er jo først, når det går galt for alvor, at vi griner rigtig meget. 
Når Egon Olsen får et af sine ikoniske raserianfald. Eller når John Cleese i 
Fawlty Towers, af skræk for at fornærme et tysk selskab ved at nævne 2. ver-
denskrig, ender med at gå strækmarch rundt om deres bord. 

Det er tit i de store følelser, at komedien trives rigtig godt.

/Joy-Maria Frederiksen

JOY-MARIA FREDERIKSEN
Instruktør

Uddannet skuespiller ved Statens Teaterskole i 1991. Har de 
seneste år beskæftiget sig som instruktør. Står bl.a. bag isce-
nesættelsen af Tam Tam i Glassalen, De 39 Trin i Tivoli, flere 
sæsoner af Live fra Bremen på TV2 samt en lang række revy-
er landet over bl.a. Odense Sommerrevy.



Tilknyttet Vendsyssel Teater siden etableringen i 1984. Har 
bl.a. lavet lysdesign til Jeppe på Bjerget, De syv slags dråber, 
Et dukkehjem, Turisterne, Hamlet og I fornuftens land. Har 
desuden skabt scenografi og lys til Peter Pan og Gøgereden 
– også på Vendsyssel Teater.

ANDERS BUDOLF ANDERSEN
Lysdesigner

Uddannet lyddesigner på Statens Teaterskole i 2001. Han har 
bl.a. skabt lyddesign til Pigen med bomberne på Teater st. tv., 
Blod, svigt og tårer samt Pinocchio på Bådteatret, Drengen 
der ville være vægtløs på Folketeatret samt Mod alle odds og 
Landet uden drømme af Fix&Foxy.

JANUS JENSEN
Lyddesigner

Uddannet scenograf fra Statens Teaterskole i 1992. Står bl.a. 
bag scenografi til Den spanske flue på Oslo Nye Teater, Ding 
dong på Odense Teater, De lystige koner på Folketeatret, 
Narnia på Aarhus Teater, Efter brylluppet på Betty Nansen 
Teatret. Reumertnomineret som Årets scenograf 2012.

CAMILLA BJØRNVAD
Scenograf



Inspiration findes alle vegne…
Det er ofte, når du giver din hjerne fri til ikke at skulle noget bestemt, at inspi-
rationen indfinder sig. Når tankerne flyver, og man bare er til stede, bliver der 
plads til kreativitetens særlige rum. Det er i dette rum Kiksekartellet blev til:

En dag under hedebølgen i 2018 sad jeg i skyggen af Tyrebrønden på Amt-
mandspladsen og undrede mig: Hvad var historien bag denne skabning? Jeg 
lod min fantasi få frie tøjler. Tankerne skulle ikke bruges til noget bestemt end-
nu. Men pludselig tog det ene ord det andet. Jeg gik på research i arkivet, 
studerede gamle bykort, gik tur i gaderne og kiggede på kunst. Sådan blev 
Kiksekartellet født. I skønsomt favntag mellem fantasi og fakta. På denne for-
underlige måde opstod en historie, der er udsprunget af virkeligheden, men 
på ingen måder ER den. 

Nu kan publikum selv få lov til at gå på opdagelse i Kiksekartellets fiktive uni-
vers. 

Rigtig god fornøjelse alle sammen!
 
/Pernille Sørensen

PERNILLE SØRENSEN
Dramatiker og skuespiller
Tekstforfatter på Kiksekartellet. Hun har medvirket i et hav af 
teaterforestillinger, cabaretter, musicals og revyer landet over 
bl.a. Hjørring Revyen i 2017 og 2018. Hun er desuden sanger 
og instruktør med speciale i improvisation. Indehaver af kon-
sulentvirksomheden Play & Act.



Siden 2005 skuespiller på Vendsyssel Teater i bl.a. Jeppe 
på Bjerget, De syv slags dråber, Turisterne, I fornuftens land, 
Ingen kender kunsten, Laser og pjalter, Parasitterne, Shirley 
Valentine samt Svend, Knud og Valdemar. Tidligere revyskue-
spiller, og har foruden sin tilknytning til Vendsyssel Teater 
haft roller på flere andre teatre, bl.a. Himmerlands Teater og 
Jomfru Ane Teatret.

HANNE LAURSEN
Skuespiller

Desuden oversætter, instruktør, illustrator og scenograf. Skue-
spiller på Vendsyssel Teater siden 2006, hvor han bl.a. har 
medvirket i Turisterne, Danmark mit fædreland, Niels Klims 
underjordiske rejse samt Svend, Knud og Valdemar. Har bl.a. 
oversat Margaridas metode, Ain’t Misbehavin’ og Souvenir.

ROBIN HASLUND BUCH
Skuespiller

Uddannet fra Statens Teaterskole i 1986. Filmskuespiller, ko-
miker, lydbogsindlæser, hospitalsklovn og meget mere. Er 
især kendt fra bl.a. dansk børne-tv som DR’s populære figur 
’Bamse’. Spillede Doktor Rank i Vendsyssel Teaters Et dukke-
hjem. Har medvirket i flere revyer bl.a. Hjørring Revyen i 1994 
og 1997. Engageret i Bornholms Sommerrevy som tekstfor-
fatter, skuespiller og meddirektør.

SØREN HAUCH-FAUSBØLL
Skuespiller

Uddannet fra Skuespillerskolen i Aarhus i 1976. Reumertvin-
der af Årets kvindelige birolle 2007 for sin medvirken i farcen 
Løgn og latin. Anerkendt revyskuespiller, og har bl.a. spillet 
med i Hjørring Revyen i 2000, Sønderborgrevyen m.fl. – og 
så er hun ejer af den prisbelønnede DragsholmRevyen i Ods-
herred. 

BENTE ESKESEN
Skuespiller



SPONSORER
Rørbæk Biler A/S og Sparekassen Vendsyssel

BDO, Blomsten Hjørring ApS, BoVendia, Brix & Kamp A/S, Brødrende Møll A/S, Ebbe Rubien & Part-
ners, Erik Lytzen A/S, Expo-net Danmark A/S, FysioDanmark, GF Forsikring, Hiway Data ApS, Hjul-
mandKaptain, Hjørring Varmeforsyning, Hos Uffe, Hotel Phønix, Krogh Andersen A/S, Nordic Seafood 
A/S, Nordjyllands Trafikselskab, Nordjyske Bank A/S, Nordjyske Jernbaner A/S, Nordjyske Medier A/S, 
Nordsøen Oceanarium, Nybolig Hjørring, Skaga FM, Skjold Burne, Skovbo-Ren ApS, Spar Nord Bank 

A/S Tandlægerne Sloth og Møller ApS, Vendsyssel FF, Vennelyst, Vinduesvask.nu, Wenbo A/S

OFFENTLIGE TILSKUDSGIVERE
Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune samt Slots- og Kulturstyrelsen

ØVRIGE ANSATTE PÅ DENNE PRODUKTION
Videoproduktion / Andreas Christiansen, Expovision
Frisør / Elsebeth Simonsen 
Skrædder / Mikael Ellersgaard 
Skrædderassistent / Parnuuna Kristiane Thornwood

TAK TIL
Anne Dorthe Holm fra Vendsyssel Historiske Museum 
Helle Thrane fra Lokalhistorisk Arkiv i Hjørring og 
Troels Bidstrup Hansen for inspiration til manus
Kirsten Loumann Hansen for materialer og
historier om Kiksefabrikken Oxford
Føtex for sponsorat af Mariekiks
Poul Mikkelsen for lån af barnevogn 
Krumme for lån af kostume til karakteren Kringle
Annette Jørgensen for lån af messehagel
Familien O.A.S.E

VENDSYSSEL TEATER
Anders B. Andersen / Produktionsdesigner og lysmester
Bente Worm / Økonomichef
Ditte Bladt-Hansen / Dramaturg
Frank Thomsen / Servicemedarbejder
Jan Martin Mørch / Teknisk chef
Karin Seisbøll / Producent
Kasper Neergård / Tonemester
Kristine Louise Leed / Servicemedarbejder
Lars Sennels / Teaterdirektør
Lene Thode Ostenfeld / Teaterassistent
Lise Sønderkjøge / Kommunikations- og PR-ansvarlig
Marie Laub von Lillienskjold / Børneteaterkoordinator
Martin Rimer Søndergaard / Scenemester
Michael Sørensen / Teatertekniker
Pia Mourier / Eventkoordinator
Sylle Christiane Hyttel / Billetansvarlig
Senad Medzic / Servicemedarbejder
Tina H. B. Christiansen / Regnskabs- og billetsalgsmedarbejder
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