
 

Marie Grubbe for ever 

 

Nærmest ingen dansk historisk person er skildret og fortolket så mangfoldigt i litteraturen og kunstens 
verden i øvrigt som den jyske adelsfrøken Marie Grubbe (ca. 1643-1718).  Holberg, Andersen, Blicher, 
Jacobsen og i nyere tid Preisler, Ryum og senest Lone Hørslev roste roman ”Dyrets år” fra 2014. Derudover 
er der skrevet operaer og lavet film med den i sin tid skandaleombruste kvinde, Marie Grubbe, som vovede 
at træde op mod sin samtids normer og forventninger til en privilegeret adelsdame. Ikke mindst J.P. 
Jacobsens psykologiske studie af hende står stærkt i litteraturhistorien med romanen ”Fru Marie Grubbe. 
Interieurer fra det syttende Aarhundrede” fra 1876.  

Operaen ”Dyrets år 1661”  

Nu er der føjet endnu et værk til rækken af Marie Grubbe-tolkninger, nemlig operaen ”Dyrets år 1666” af 
John Frandsen. Operaen har hentet inspiration i Lone Hørslevs ”Dyrets år” og er skabt i et samarbejde 
mellem Aarhus Sommeropera, Musikteatret Undergrunden og Copenhagen Chamber Performance. Den har 
premiere i sensommeren 2021. 

Operaen opføres på Helsingør Teater i den gamle By i Aarhus på datoerne 1.9., 3.9., 4.9. og 7.9. kl. 19.30 

samt på spillestedet Galaksen i Værløse på datoerne 10.9. kl. 19.30 og 11.9. kl. 16.00 

Læs mere om operaen og om billetkøb på Århus Sommeroperas facebook-side: 

Klik på https://da-dk.facebook.com/sommeropera 

* 

Ja, Marie Grubbe lever i bedste velgående og i mange litterære og andre kunstneriske variationer. 

Teaterforestillingen ”Marie Grubbe – den levende”  

Onsdag d. 17.11. 2021 kl. 20.00 kan du opleve en anden fremstilling af Marie Grubbe. Denne gang er det i 
et teaterstykke, en soloforestilling, hvor Louise Schouw Teater opfører stykket ”Marie Grubbe – den 
levende”. Stykket fører os gennem alle de litterære og kunstneriske fortolkninger og viser ind til den sande 
Marie – hende selv. Stykket er skrevet af dramatiker Amalie Olesen. Skuespiller Camilla Bendix er i rollen 
som Marie Grubbe og cellist Johanne Anderson akkompagnerer med musik af J.S. Bach og Johanne 
Anderson selv.  

Det bliver godt.  

Kultursalen, Kulturrummet, Thisted onsdag d. 17.11.21 kl.20.00 

Thisted Teaterkreds i samarbejde med Museum Thy og J.P. Jacobsen Selskabet. 

Du kan orientere dig om stykket og købe billetter på Thisted Teaterkreds´ hjemmeside: 
https://teaterkredsen.dk/ 

Eller du kan kontakte  thomasmunk@mail.dk tlf. 21 24 30 31 


