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Nyt Teater i Nordsjælland 
Det er en stor livsdrøm, der går i opfyldelse, når kunstnerisk leder Chris SkyDe El 
sommer byder publikum velkommen El Nordsjællands Teaters første foresElling 

Tusmørket sænker sig, faklerne tændes, og et forventningsfuldt publikum finder deres pladser. 
Musikken begynder, og Robin Hood rider ind på scenen. Sådan lyder det, når Chris SkyCe skal 
sæCe ord på den drøm, der Dl sommer bliver Dl virkelighed.  

”Vi har jo været i gang i kulisserne med det her projekt i flere år, men det er alligevel en vild følelse, 
at vi nu endelig kan løIe sløret for den gode nyhed,” fortæller Chris SkyCe, der er sDIer af det nye 
teater. Han har en god porDon erfaring fra teaterverdenen med i bagagen og har de sidste 14 år 
instrueret og skrevet tekst og musik Dl en række udendørs sommerforesDllinger forskellige steder i 
landet. Siden han flyCede Dl Tisvildeleje i 2014 har drømmen været at sDIe et teater med base et 
sted i Gribskov. 

Alt på et bræt 

Robin Hood spiller fra d. 12.-31. juli den kommende sommer, og det bliver Fredbogård, der 
kommer Dl at danne de naturskønne rammer omkring foresDllingen.  

”Vi har ledt længe eIer det helt perfekte sted at lave udendørs teater i Nordsjælland, og 
Fredbogård opfylder det hele både i forhold Dl at bygge en teaterscene midt i naturen og gode 
transportmuligheder. Og så er det en ekstra bonus, at folkene bag Fredbogård Fonden har valgt at 
gå ind og støCe op om projektet og dele ud af alle deres erfaringer med at aTolde store events,” 
fortæller Chris SkyCe, der også har fået støCe af Gribskov Kommunens samskabelsespulje og 
Græsted Veterantræf, der blandt andet udlejer udstyr Dl teatret Dl en opstartsvenlig pris. 

Han har herudover selv været i egen lomme for at få teaterdrømmen Dl at gå i opfyldelse.  



”Jeg har den holdning, at skal man gøre noget, skal man gøre det ordentligt, så nu sæCer jeg alt på 
et bræt for det her projekt,” forklarer Chris SkyCe, der allerede har skrevet kontrakt med en række 
professionelle skuespillere, der kommer Dl at spille de større roller i foresDllingen. På den liste 
findes navne som blandt andet Bjarne Henriksen, mange sikkert kender Badehotellet, Joakim Knop 
fra Anja og Viktor-filmene samt den populære musicalsanger Henrik Launbjerg. 

En magisk helhedsoplevelse 

Det er dog vigDgt for den nye teaterleder, at der også er plads Dl lokale skuespilkræIer i det nye 
projekt. Derfor vil der blive inviteret Dl åben audiDon på foresDllingen Dl marts, hvor de sidste 
roller besæCes. Herudover vil der være mulighed for at deltage i en række øvrige akDviteter, for 
dem der har lyst Dl at blive en del af Nordsjællands Teater. Når Robin Hood spiller på Fredbogård Dl 
sommer, er det nemlig ikke kun scenen, der kommer liv på. 

”Det skal være en magisk helhedsoplevelse lige fra man træder ind på pladsen, så vi opbygger også 
et Robin Hoodland med madboder, skydetelte og andre akDviteter. På den måde kan man allerede 
før foresDllingen begynder, lade sig forføre af stemningen og drømme sig hen Dl den Dd, hvor 
Robin Hood og hans folk indtog Sherwood skoven,” sluCer Chris SkyCe, der ikke er i tvivl om, hvad 
han ønsker sig Dl jul i år.  

”Nu er billetsalget sat i gang, og forberedelserne kører derud af. Så mit største juleønske i år bliver 
helt klart, at rigDg mange har lyst at Dl tage hele familien under armen og lægge vejen forbi, når 
Robin Hood kommer Dl Gribskov Dl sommer.” 

BilleCer Dl Robin Hood kan købes her: www.nordsjællandsteater.dk via billeCo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakt: (for yderligere informaEon eller interviews) 

Chris SkyCe: Kunstneriske leder af Nordsjællands Teater, 26847001 
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Obs: Denne pressemeddelelse samt fotos kan frit publiceres i sin nuværende form eller redigeres og 
behøver ikke kreditering medmindre de;e ønskes. I så fald er ar?klen skrevet af journalist, Malene 
Dietz, eller den kan alterna?vt krediteres ?l det pågældende medies journalist. 
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Fakta om foresElligen 

• Spilleperiode 12.-31.juli (Drsdag-søndag kl. 19.30) 



• Billetpris: 225 voksne 150 børn (anbefales fra. 6 år og op) 

• Varighed 2 t 15 min. inklusiv pause 

• ForesDlling: Robin Hood 

• Sted: Fredbogård, Holtvej 40, 3230 Græsted 

• Genre: Familiemusical 

• Producent: Nordsjællands Teater 

• Manuskript. Mikkel Vadsholt og Thomas Milton 

• Musik Chris SkyCe 

• InstrukDon: Thomas Milton 

• Medvirkende: Rene Wormak, MaDlde Zeuner, Bjarne Henriksen, Joachim Knop, Gordon 
Kennedy, Mikkel Vadsholt, Henrik Launbjerg m.fl. 

• BilletbesDlling: www.nordsjællandsteater.dk 

Om Chris Skytte, kunstnerisk leder af Nordsjællands Teater

Komponist, skuespiller og instruktør
Har været en del af den danske teaterverden hele sin karriere. Uddannet fra Danmarks Show & Teaterskole. 
Skuespiller, instruktør, komponist og podcastvært på programmet: ”Dig og mig og musicals”. Har optrådt for 
Louise Schouw Teater, Det Ny Teater, Vendsyssel Teater, Kanonhallen m.fl. og i sommerrevyen Super Crazy i 
togvognen i Tisvildeleje. Har skrevet talrige musicals og børneforesDllinger, og medvirket i programmer som 
”SommerSummarum” og ”Klassen” på Danmarks Radio. Har de sidste 14 år skrevet og instrueret 
sommerteater på Vedbygård i Ruds-Vedby og skrevet musik Dl Frederikssunds Vikingespil. 

Billeder og billedtekster (alle billeder også vedhæOet som filer i mail) 

Foto 1: Kunstnerisk leder Chris SkyCe v. Fredbogård 



 

Billedtekst: Til sommer kommer de gamle træer på Fredbogård ?l at danne en smuk ramme om 
Nordsjællands Teaters første fores?lling Robin Hood. Med på scenen er en række folkekære 
skuespillere. (Fotograf: Oscar Magelund) 

Billede 2: Fra foresDllingen ”Pigerne fra Sprogø”, Ruds Vedby Borgspil, som Chris SkyCe var en af 
hovedkræIer bag i 2014. 

 



Billedtekst: ”Jeg har al?d haN en forkærlighed for udendørsteater. Jeg elsker, når teaterets magi 
foldes ud i de smukke rammer, som naturen danner. Det kommer vi også ?l at udny;e ?l fulde i 
fores?llingen om Robin Hood”, fortæller Chris Sky;e om den kommende fores?llingen. 

(Fotograf: Susse Rohde Sloth) 

Foto 3: Portræt, Chris SkyCe 

 

Billedtekst: Chris Sky;e har mange års erfaring i teaterbranchen, nu sæ;er han alt på et bræt og 
for at realiserer drømmen om et nyt teater i Nordsjælland. (Foto: Pressefoto) 



Foto 4: Kontraktunderskrivning. Formand for Fredbogårdfonden: Michael BøCcher og nyudnævnte 
formand for Nordsjællands Teater: Karen-Marie Lillelund. 

 

Billedtekst: Formand for det nye teater bliver Karen-Marie Lillelund, foredragsholder, forfa;er og 
skuespiller. Her bliver kontrakten underskrevet med Fredbogård, der næste år kommer ?l at lægge 
jord ?l det nye teaters første fores?lling. ”Det her projekt har alt, hvad man kan drømme om af 
ambi?oner, talent og kæmpe poten?ale”, siger Karen-Marie om årsagen ?l, at hun har valgt at gå 
ind i projektet med at starte et nyt teater i Nordsjælland. 




