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Hvert år mødes landevejsridderne fra hele landet på Tingstedet ved Kværndrup. Dette er deres jord
skænket til dem for over 100 år siden af greven på Egeskov. Her vælger de deres konge (stodderkongen),
de døber de nye, holder gudstjeneste uden altergang, men baren er åben og så holder de fest med en
masse øl, sang og musik, dans, sandfærdige historier og røverhistorier til den lyse morgen. Alle er
velkomne, selv hundene. Landevejsriddernes historier og skæbner er mange og varierede. Nogen er sjove
og andre er triste. De kunne være dig og mig.
Publikum hvirvles ind i vagabondernes farverige historie, hvor man kan nyde dejlige og skæve sange som
“Rosalina” af Benny Andersen, “Erik Oluf Andersen” af John Mogensen, “Den grimmeste mand i byen” af
Povl Dissing og “Når jeg bliver gammel” af Gnags. Forestillingen er en anderledes kabaret, der portrætterer
vores moderens samfund, set gennem landevejsriddernes frie og festlige liv. Den stiller, gennem
fortolkningen af en perlerække af danske sange, skarpt på emner som; finanskrise, stress, den moderne
kernefamilie med far, mor, børn og bonusbørn, alderdom med eller uden efterløn, grænsernes
genindførsel, frygten for det fremmede, kærlighed, venskaber og døden.
Tekst og musik smelter, i et akustisk univers, sammen så de gamle numre får nyt liv i en helt ny kontekst.
Her er kombinationen af det visuelle udtryk, historien om landevejsriddernes skæbne og de musikalske
arrangementer i centrum, i en fortælling om og en fortolkning af vores moderne samfund. Nøjagtig som
landevejsriddernes enkle liv, ønsker vi at fortælle deres tankevækkende og særdeles vedkommende
historie gennem et så enkelt musikalsk udtryk som muligt.
Vi præsenterer en anderledes kabaret, der portrætterer vores moderens samfund, set gennem
landevejsriddernes frie og festlige liv. Forestillingen stiller, gennem fortolkningen af en perlerække af
danske sange, skarpt på aktuelle emner, som nænsomt gentænkes i en hel ny sammenhæng. Alt sammen
set gennem øjnene på dem, der fuldstændigt frivillige har meldt dig ud af ræset og ind i den absolutte
frihed.
Ligesom en vagabonden kan have alt sit pik pak i en gammel barnevogn, kan vi have hele forestillingen i én
kasse. Kassen er flytbar, og den skal fungere både som konkret kasse, men også som abstrakt billede ‐ man
kan være i den, den kan blive til andre ting, man kan stå på den, spille på den og meget meget mere.
Publikum skal ikke kun føle sig som en del af universet, de skal være det. Dette ved eksempelvis at sidde
på/i gamle møbler med en kold øl i hånden. Publikum vil ligeledes opleve, at kassens indhold spredes
mellem dem, så de langsomt bliver mere og mere et med forestillingen.
Vi skaber et åndehul på 2 timer med pause, hvor publikum hvirvles ind i et løssluppent univers fyldt med
humor. En stund hvor de kan drikke en øl i fred og ro, nyde et grin samt læne sig tilbage med drømmen om
det frie liv langt fra hverdagens stres og trummerum. Her kan de for en stund koble af, grine, synge med,
drikke en øl, opleve og drømme om den totale frihed som landevejsridderne har.
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