
Kære amatørskuespillere og andre interesserede: 

Her i 2016 vil vi afholde et friluftsspil i august måned ude på Degnsgårdsvej 1 - på Gustav 
Søndergårds marker. Friluftsspillet skal foregå ude i Bruddal Bakker og skal gerne samle beboerne 
fra lokalområderne omkring Bruddal, Lund, Søby-Højslev, Lundø, Ørslevkloster, Dommerby og 
Aarbjerg. 
 
Det er et væsentlig større projekt, vi prøver at sætte i søen, end vi nogensinde har kastet os ud i – vi 
håber det bliver vel modtaget.  
I vores stille sind håber vi på, at kunne danne rammen om en tradition med et lokalt egnsspil hvert 
eller hvert andet år. 
Friluftsspillet er indtil videre i samarbejde med flere forskellige, blandt et lokalt sangkor fra Højslev 
Kirkeby og Omegn, de lokale Bruddal-spejdere og så forhåbentligt Skive kommune m.fl. Vi har 
tænkt at involvere de lokale skoler også, både omkring materiale og kulisser og ligeså omkring det, 
at opnå kendskab til det gamle lokale sagn om Trolden i Bruddal. 
Vi holdt et orienteringsmøde onsdag den 20. januar kl. 19,00 i Nr. Søby Forsamlingshuset. Det var 
omtalt i Ugeavisen forud for mødet. 
  
Til selve friluftsspillets opførelse skal vi bruge ca. 40-50 skuespillere og statister. Lidt specielt er 
der brug for én som kan ride i galop på hest, og én som kan styre en hestevogn med  minimum to 
heste. Det ser ud til snart at være løst, det med hestene. 
Der skal bygges en del kulisser og sys tøj til de fleste deltagere. Stykket foregår indledningsvis i 
årene omkring 1890 og derefter foregår resten af friluftsspillet tilbage i år 1250 – i middelalderen, 
ca. 300 år efter vikingetiden. 
Fra bestyrelsens side håber vi at rigtig mange lokale vil deltage i friluftsspillet i Bruddal. Der er 
mange af rollerne som er uden replikker – så der er altså plads til alle, også Jer som bare syntes, det 
er hyggeligt at være med uden at stå alene på ”scenegulvet” 
Jeg kan løfte sløret så meget, at Friluftsspillet er med udgangspunkt i et stykke lokalhistorie, som 
både Jeppe Aakjær og to andre forfattere har været involveret i, nemlig folkemindeindsamleren 
Evald tang Kristensen og Steen Agger. 
Sidstnævnte har indvilliget i at deltage i opførelsen af skuespillet, hvilket vi er meget beæret over. 
Denne mail er afstedkommet fordi jeg traf Mogens fra Hald ifm et møde forleden. Vi blev enige om 
,at det var en god ide om Mogens kunne sende lidt info rundt til interesserede i området omkring 
Hald mm. 
  
Vi har allerede tilsagn fra amatørskuespillere og mindre rutinerede fra omegnen, men vi vil rigtig 
gerne have nogle flere. 
Skriv mig en mail på lonekjaersgaard@hotmail.com eller send en sms på 26739599. Så kan jeg 
besvare henvendelse og dine konkrete spørgsmål og jeg tager gerne imod tilsagn om at deltage. 
Opførelsen er søndag denn 21. august 2016. 
  
Se lidt mere om os på http://www.søby-højslev-amatørteater.dk/ eller tjek ind på facebook og følg 
os der. 
  
Interessrede skal henvede sig senest den 9. februar 2016 idet vi skal have besat rollerne. Der 
uddeles rollehæfter i uge 9/10 til dem som får tekstroller. 
  
Med venlig hilsen 
 på vegne af 
Søby-Højslev og Omegns Amatørteater 
  
Lone Kjærsgård Olesen (formand) 
Buen 3 
7840 Højslev 
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