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VARMESTUEN
EN LETTERE FORHUTLET 
ROMANTISK JULEFORESTILLING

MED: CHRISTINE EXNER, MARGRETHE KOYTU, LYKKE SAND MICHELSEN, ANDREAS BERG NIELSEN, 
LARS TOPP THOMSEN, KRISTIAN HOLM JOENSEN, HANS HENRIK CLEMENSEN 

MANUSKRIPT: ANNA BRO   INSTRUKTION: MOQI SIMON TROLIN   
SCENOGRAFI: IDA MARIE ELLEKILDE      PRODUCENT: HANNA W. GRUE

En ti år gammel drøm går i opfyldelse, når Bro, Trolin og 
Ellekilde lørdag d. 23. november præsenterer urpremieren på 
VARMESTUEN. En lettere forhutlet romantisk juleforestilling om 
behovet for fællesskab og tilhørsforhold; om behovet for at have et 
sted at gå hen, hvor alle kender dit navn.

På en restaurant et sted i en havn i Danmark, bliver gamle fiskere 
og andre eksistenser ved med at komme, selvom den sidste båd 
for længst har forladt havnen. Udenfor er der intet fiskeri tilbage, 
og havnen er overtaget af moderne landkrabber – men indenfor 
på Varmestuen dukker fiskerne stadig op hver morgen kl. 5, 
åbner den første bajer og fortæller historier fra dengang, de var 
stærke og rige. En dag forvilder den unge pige, Seba, og hendes 
kæreste, Arnold, sig tilfældigt ind fra kulden. De er egentlig på 
vej ud at rejse, men Seba får job på Varmestuen, og pludselig 
er det hendes nye hjem. Men hvem er Seba egentlig, og hvad 
sker der, da Varmestuens ”mor”, Connie, pludselig falder om på 
gulvet? Hvor er Svens 10.000 kr., og vil det nogen sinde lykkes 
Frank at få Pia tilbage, nu hvor hans stemme er forsvundet? Hvem 
vinder en levende and? Og hvor går de alle sammen hen, hvis 
Varmestuen en dag skulle lukke? 

VARMESTUEN GÆSTESPIL

23. NOVEMBER – 20. DECEMBER 2013BRO, TROLIN, ELLEKILDE OG GRUE PRÆSENTERER

VARMESTUEN har været undervejs siden 2003, hvor den 
prisbelønnede dramatiker, Anna Bro, og instruktør 
og tidligere chef for Mungo Park Kolding, Moqi Simon Trolin, 
mødtes og tilfældigt besøgte en kro, der var hjemsted for tidligere 
fiskere. De opholdt sig længe i miljøet, og ideerne til en forestilling 
baseret på det virkelige sted opstod. ”Ved at lytte til meget 
konkrete miljøer; måder at tale på og se på verden, oplever vi, 
at man kan fortælle en større historie om den verden, vi alle 
sammen er en del af”, udtaler Bro og Trolin, som i 2006 stod bag 
succesforestillingen Sandholm om asylcentret Sandholm. 
Til VARMESTUEN har de allieret sig med scenograf Ida Marie 
Ellekilde (bl.a. Sort Samvittighed) og et stort hold skuespillere: 
det unge talent Lykke Sand Michelsen (sidst set som Bitten i Rita på 
TV 2) spiller rollen som Seba, Andreas Berg Nielsen er Arnold, og 
eksistenserne på Varmestuen får liv af Christine Exner, 
Margrethe Koytu, Lars Topp Thomsen, Kristian Holm Joensen og 
Hans Henrik Clemensen.

VARMESTUEN er et gæstespil på Husets Teater og har urpremiere 
d. 23. november kl. 15.00. Herefter spiller forestillingen til d. 
20. december, man-fre kl. 20.00 og lør kl. 17.00. Billetterne 
koster 130 kr./60 kr. for unge under 25 år og kan bestilles på 
teaterbilletter.dk eller billettlf. 33 25 13 76 (ma-fr kl. 14-18).

For yderligere information kontakt venligst 
PR-chef Stine Bille Olander på tlf. 29 91 92 28.

Med venlig hilsen

VARMESTUEN er støttet af: Danmarks Nationalbanks 
Jubilæumsfond af 1968


