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”Scavenius” skrevet af Kristian Halken.
Med Bådteatrets dukketeaterensemble.
Historien om manden, der bragte Danmark sikkert igennem 2. verdenskrig.
Historien om manden, der sikrede jøderne mod overgreb indtil 1943.
Historien om manden, som Stauning insisterede på skulle være
udenrigsminister: ”De er den eneste, der kan løse opgaven.”
Han løste opgaven og blev den mest forhadte mand i Danmark.
”Publikum foretrækker altid følelsen, når forstanden først har rådet,
og det hele er gået godt”. E. Scavenius
Kristian Halken har, med sin hæsblæsende politiske satire “Skattesagens
helte”, haft stor succes på de danske scener. I Scavenius fortælles historien
om en mand, som valgte landets tarv fremfor popularitet. Det er jo det, som
den folkevalgtes opgave burde være: Giv os det bedste land at leve i, beskyt
os og tænk på fremtiden.
Scavenius’ moralske dilemma under 2. Verdenskrig, bliver derfor til et
lærestykke i at være en skiderik til landets fordel. Kristian Halken vil med ”Scavenius” udfordre vores
selvforståelse under 2. verdenskrig. Lider vi danskere af identitetsforvirring? Er modstanden mod Erik
Scavenius bundet i at vi faktisk ’levede’ under krigen – for det er der ikke megen ære i. Vi vil gerne fremstå
som dem der kæmpede – men gjorde vi det? Er Scavenius egentlig en antihelt – blev han Danmarks
Prügelknabe for vores manglende modstand?
”Det her er historien om den mand der sørgede for, at Danmark forblev trygt, men tabte æren.
Foretrækker du følelsen eller fornuften?” K. Halken
Verden stod på hovedet, og man havde brug for en mand, som i det mindste prøvede at holde det
hele sammen. Scavenius valgte at gennemføre en samarbejdspolitik med den upopulære
besættelsesmagt, og dermed holdt han nationen ude af krigen, og han blev alt andet end populær.
“Scavenius” bliver på Bådteatret til et historisk drama med Kristian Halken i hovedrollen som Scavenius og
et persongalleri bestående af de mest centrale figurer. Vi ser hans kamp i grænselandet imellem moral,
beregning og opportunismen. Vi prøver at forstå og følge hans beslutning, vi føler klingens skarphed fra
hans fjender, og vi våger over ham i hans søvnløse nætter.
Instruktør Rolf Heim, Dramatiker Kristian Halken, Scenograf Jonathan Hjorth, Dukkemager Katrine
Karlsen, Lysdesign Sonja Lea, Lyddesign Janus Jensen, Medvirkende Kristian Halken, Thomas Bang,
Pernille Nedergaard Haugesen, Jeanette Lindbæk Birk
Bådteatret modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst
Scavenius er støttet af: A.P. Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, Københavns Kommunes
Scenekunstudvalg, Frimodt-Heineke Fonden, Dansk Skuespillerforbund, Ernst B. Sund Fonden, Wilhelm
Hansen Fonden, Frederiksberg Fonden & Kong Christian den Tiendes Fond
SCAVENIUS spiller på Bådteatret fra 24. august – 5. september, Nyhavn 16 Z, København K
Mandag til fredag kl. 20, lørdag kl. 17. Varighed 70 min. u/pause
Billetpris 40 – 150 kr.
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