
GRIBSKOV TEATER
                 8. marts 2016

ANSØGNING TIL Kulturrådet 

om støtte til ”Gribskov Teater’s” kulturarrangement på Tegners Museum den 4., 5. 
og 6. August 2016.

Gribskov Teater ansøger herved om økonomisk støtte til vort arrangement på Tegners Museum
i Dronningmølle. Vi vil i dagene 4., 5. og 6. august 2015 afvikle 6 opførelser af teaterforestil-
lingen ”Giulio Cesare”, som er den Italienske teatergruppe Societas Rafaello Sanzio’s 
fortolkning af William Shakespeares ”Julius Cæsar”. 

PROJEKTBESKRIVELSE:
Instruktøren Romeo Castellucci fra det italienske teaterkompagni Socìetas Raffaello Sanzio har 
iscenesat en fortolkning af William Shakespeares ”Julius Cæsar” fra 1599 – en iscenesættelse i 
billeder og lyd, der fortæller historien om mordet på Julius Cæcar og det efterfølgende opgør.

Ifølge Romeo Castellucci er teksten fundamental for Shakespeare, for vestlig kultur og for 
humanismen. Men frem for at lave endnu en opsætning af den populære tekst, har han produ-
ceret en abstrakt version i et visuelt format, med referencer til den originale tekst og til tidlige-
re iscenesættelser med kunstnere som Marlon Brando m.fl. En version, der har udviklet sig 
gennem de seneste 20 år, da Romeo Castellucci for første gang præsenterede forestillingen.

Iscenesættelsen af ”Giulio Cesare” på Tegners Museum er en fragmenteret udgave af 
Shakespeares tekst, der understøttes af forestillingens vandreformat. Den første scene spilles 
udenfor, omkranset af den fredede natur. Herefter rykker forestillingen indenfor, nu omkranset
af Rudolph Tegners skulpturer, der vidner om en produktiv, velhavende kunstner, der aldrig 
opnåede anerkendelse i det kunstneriske miljø og derfor byggede sit eget museum.

”Giulio Cesare” er en stedspecifik rammefortælling, der tilpasses det specifikke sted. Der 
medvirker 2-3 lokale, danske ikke-professionelle skuespillere, som sammen med det specifikke
sted, og det øvrige cast, skaber en unik opførelse, der ikke kan genskabes andre steder

Forestillingen ”Giulio Cesare” med Socìetas Raffaello Sanzio har til formål, at præsentere teater
i verdensklasse for et dansk publikum, i den danske natur.

Gribskov Teater har i august 2014 og august 2015 afholdt en gadeteaterdag i Gribskov 
Kommune. I løbet af gadeteaterdagen har i alt 7 opførelser af internationalt gadeteater af høj 
kvalitet begejstret et stort publikum i alle aldre i Helsinge og Gilleleje. Vi fortsætter naturligvis 
med den årlige gadeteaterdag, og med dette spændende samarbejde med Tegners Museum vil
vi få vores aktiviteter spredt endnu længere ud i kommunen til glæde for borgerne.

Forestillingen markedsføres bredt i kraft af mange samarbejdspartnere og vil være synlig på 
flere platforme.  Det forventes at forestillingen opnår omtale i nationale og lokale medier.

Vi ansøger om en underskudsgaranti på kr. 18.000 til arrangementet.

Vi håber på en velvillig behandling af vor ansøgning, og står naturligvis til rådighed med 
yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Pernille Gottlieb
Formand Gribskov Teater                      tlf: 2512 9018,                           email:pernille@gribskov-teater.dk




