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(Foto: Kim Caspersen/ Fotomontage: Helene Høm) 
 
”BORNHOLMERNE” i Undreværket 
4.november kl.19.30 
Forestillingen "Bornholmerne" - et virtuost 
teaterforedrag om, hvem vi "bornholmere" 
egentlig er – vises i Undreværket.	
 
De nemme svar står ikke i kø, når den lettere 
forfjamskede seniorforsker, Claus Villumsen – 
spillet af Morten Hauch-Fausbøll – sætter sig 
for at finde ud af, hvem bornholmerne 
egentlig er. Hvor kommer bornholmerne fra? 
Hvad er det særlige  ved dem? Og hvornår er 
man rigtig bornholmer? 
 
”Bornholmerne” er et foredrag og en 
forestilling i et. Bornholms Teater (og Ph.d. 
Lars Kofoed Rømer / Sansaga) har fundet 
interessante historiske og kulturelle svar på 
store og små spørgsmål om vores lokale 
identitet  - i en komisk og overraskende 
teateroplevelse, der giver dig ny viden om dig 
selv og din genbo.  
 
Tid:  Kl 19.30  
Varighed:  Ca. 1 time og 50 minutter  
(inkl. pause. Der kan købes en forfriskning). 
Billetter: 100 kr. + gebyr 
Medlem:   60 + gebyr 
Købes på:  undrevaerket.dk eller billetto.dk 
 
Medvirkende: Morten Hauch-Fausbøll  
Instruktion og tekst: Jens Svane Boutrup  
Scenografi og kostume: Tine M.Jespersen  
Research og sparring: Sansâga  
Producent: Bornholms Teater 

BORNHOLMS KULTURUGE I ÅR OG FREM 
Mere end 200 mennesker besøgte 
udstillingen ”HIMMEL & HAV” v. Helene Høm 
alene under kulturugen, hvilket må siges at 
være rekord. 
Vores undreværk: ”Tekster mellem himmel & 
Hav” - en blanding mellem litteraturaften, 
udstilling og teaterforestilling  - var også pænt 
besøgt. Cirka 35 mennesker kom forbi.  
 
Foreningen Undreværkets deltagelse ved 
Bornholms Kulturuge fremover er oppe til 
overvejelse.  
En stadigt stigende forventning om, at 
kunstnere arbejder gratis, laver sær-indhold 
specifikt til Kulturugens gæster og samtidigt 
betaler for markedsføring af deres egne 
kulturtilbud (med materiale som man i øvrigt 
selv laver og sender ind) samt en hel del 
”kontornusseri” forbundet med at promovere 
Kulturugen, lave afrapporteringer og aflægge 
regnskab….Well, vi bliver lidt trætte. 
 
Som professionel kulturforening overvejer vi 
lige nu, om vi overhovedet skal støtte op om 
”kulturugen” fremover. 
 

 
Som en ”surprise” opførte Thor Backhausen 
og Henriette Engelhart Bornholms nye 
befrielsessang ”Midt i en verden” skrevet af 
Helene Høm (2021). Foto: Ilse Søndervang 
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UNDREVÆRKET OVERTAGER 
GADETEATERFESTIVAL  
 
- Er der kun én forestilling i Gudhjem i år?!  
- Hvorfor er festivalen flyttet til Hasle?  
 
Kommentarerne stod i kø, da Dansk 
Rakkerpak viste Tarzan-forestillingen ”Tam 
Vild” i Holkadalen, som eneste optræden i 
Gudhjem under ”Bornholms Internationale 
Gadeteaterfestival” i 2021. 
Det ændrer vi nu på.  
 

 
Tarzan i Holkadalen den 25.juli 2021. Foto: Helene 
Høm 
 
Thomas Danielsen går ind som ankermand 
på festivalen, der blev er blevet kørt siden 
2011 af Niels Peter Kløft og Jette Glavind fra 
Bornholms Teaterforening i et samarbejde. 
 
Festivalen opstod i Gudhjem i 2011, og da 
Niels Peter Kløft i 2018 trak sig, rykkede 
festivalen til Hasle. Her kunne Bornholms 
Teaterforening opstøve de mange 
nødvendige frivillige kræfter, der skal til for at 
køre en festival med ni teatergrupper og mere 
end 25 forestillinger fordelt over tre dage, 
som det f.eks. var i år. 
 
Undreværket samarbejder med Bornholms 
Teaterforening, Niels Peter Kløft og Passage 
Festivalen i Helsingør for at få gadeteater ud 
igen til Gudhjems mange smukke ”spillerum” i 
2022… hvis finansieringen ellers kommer i 
hus. Lige nu går et større fondsarbejde i 
gang. 
– Vi forventer, at festivalen kommer til 
Gudhjem igen til næste sommer, med cabaret 
på havnen og hele pivetøjet, siger Thomas 
Danielsen. 

 
FULDE HUSE HOS GUDHJEM YOGA 

 
Nej gulvet er ikke blevet skakternet. Gulvmåtterne 
ligger bare tæt på efterårets yogahold. Foto: Helene 
Høm 
 
Gudhjem Yoga (v. Rune Schytte) er startet op 
igen, og det med stort fremmøde!  
Fremover skal man være medlem af 
Undreværket for at deltage, og vi hilser yoga-
folket velkommen.  
Der er yoga hver mandag kl.17-19 frem til jul.  
 
 
 
 
…OG EN VELBESØGT UDSTILLING 
Helene Høms sommerudstilling ”HIMMEL & 
HAV” havde i øvrigt mere end 700 gæster i 
løbet af sommeren.  
Næste fernisering bliver i maj/juni 2022. 
 

 
 Byen (2021) Blandtekning på papir. 30x40 cm 
 
	


