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Det eneste sted i Danmark, hvor der opføres 
vikingeteater i et vikingehus.
Fyrkatspillet er også en dramaskole.La
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BILLETTER :
www.fyrkatspillet.dk eller Turistkontorerne 
og Bibliotekerne i Mariagerfjord kommune

Forfatter: Jørgen W. Larsen
Instruktør: Lars Ditlev Johansen
Tegning: Flemmning  Bau

HARALD



ÅRETS 
FORESTILLING 
2016
Kong Harald med tilnavnet Blåtand, 
er det største ikon i vikingernes 
verden.
Vi forsøger at trænge ind bag ikonet 
og viser en kong Harald som ingen 
nogensinde har set ham før. Et men-
neske opvokset i magtens centrum. 
Et rastløst og plaget menneske i tvivl 
om sin tro. Et temperamentsfuldt 
menneske, tidligt bestemt for
storhed og et menneske med stor 
indsigt.
Kom og oplev et superdramatisk 
Fyrkatspil, fyldt med både krig og 
kærlighed og en masse ramsaltet 
humor.

Jørgen W. Larsen, forfatter

Spilleplan 2016 
UGE 21
Fredag  27. maj  2016  kl. 19.00 Premiere m. taffel
Lørdag  28. maj  2016  kl. 19.00 Forestilling m. taffel
Søndag  29. maj  2016  kl. 15.00
UGE 22
Mandag  30 maj  2016 Ingen forestilling
Tirsdag  31. maj  2016  kl. 19.00
Onsdag  1. juni  2016  kl. 19.00
Torsdag  2. juni  2016  kl. 19.00
Fredag  3. juni  2016  kl. 19.00   Forestilling m. taffel
Lørdag  4. juni  2016  kl. 15.00
Lørdag  4. juni  2016 kl. 19.00  Forestilling m. taffel
Søndag  5. juni  2016  kl. 15.00
UGE 23
Mandag  6. juni  2016 Ingen forestilling
Tirsdag  7. juni  2016  kl. 19.00
Onsdag  8. juni  2016  kl. 19.00
Torsdag  9. juni  2016  kl. 19.00
Fredag  10. juni  2016  kl. 19.00 Forestilling m. taffel
Lørdag  11. juni  2016  kl. 19.00 Forestilling m. taffel
Forbehold for ændringer.
Af hensyn til børnene selv, samt det øvrige publikum, tilrådes en aldersgrænse på 5 år. 
Fyrkatspillet opføres indendørs i det smukke rekonstuerede langhus ved Fyrkatborgen, 
Fyrkatvej 45, 9500 Hobro. Medbring evt. et tæppe, der kan være køligt i langhuset.



HARALD ”BLUETOOTH”
Kong Harald – også kaldet Harald Blåtand var en mægtig konge, som samlede Danerne og store dele af Norden i sin 
regeringstid. Han gjorde efter eget udsagn på Jellingestenen Danerne kristne og lod bygge en række betydnings-
fulde og især militære anlæg, som vores egen ringborg Fyrkat. Derfor er det i den grad også på sin plads, at vi igen til 
Fyrkatspillet skal møde ”Harald”. Det bliver rigtig spændende at følge Fyrkatspillets fortolkning af Haralds opvækst 
og liv – fra barn, til ung og voksen regerende konge. Og kender jeg Fyrkatspillet ret, så bliver det igen i år en morsom 
forestilling til glæde for mange. 

Selv i nutidens højteknologiske verden sætter Harald Blåtand – eller skulle vi kalde ham ”Bluetooth” – sine spor – ikke 
kun i Norden men i hele verden. Vi går alle rundt med en mobiltelefon eller andet udstyr, som indeholder den trådløse 
kommunikationsteknologi ”Bluetooth”, som svenske ingeniører tilbage i 90-erne udviklede og opkaldte efter netop 
Harald Blåtand – ”Bluetooth”. Teknologien blev opkaldt efter Kong Harald fordi han knyttede stærke forbindelser for 
samhandel og kommunikation i Europa. Selv det velkendte logo for ”Bluetooth” er sammensat at runerne ”H og B”, der 
står for Harald Blåtand/Harold Bluetooth. Ja han skulle bare vide.

Jeg glæder mig over det fantastiske store arbejde der gøres af hele holdet bag Fyrkatspillet – både på og bag scenegul-
vet, og glæder mig til igen at følge dette års spil i det stolte langhus ved Haralds Ringborg.

Gid rigtig mange må fi nde vejen til en af de 15 forestillinger til dette års spil. God fornøjelse og god arbejdslyst til de 
involverede.

Torben Ladefoged, Erhvervsdirektør, Mariagerfj ord Erhvervsråd

(Her det velkendte ”Bluetooth-logo” – sammensat af rune-h og rune-b for Harald Blåtand.)

Hovedsponsor:

Øvrige priser:
Kaff e/the  .................................. 10,- kr.
Kaff e i kande ............................. 40,- kr.
Kage .......................................... 10,- kr.
Fyrkat ........................................ 25,- kr.
 (en kop kaff e tilsat en Dr. Nielsen)
Mjød - glas ................................ 20,- kr.
 Flaske ................................. 175,- kr.
Vand 1/2 ltr. .............................. 10,- kr.
Sodavand .................................. 15,- kr. 
Fadøl ......................................... 25,- kr. 
Vin - glas ................................... 30,- kr.
 Flaske ................................. 100,- kr.

Billetpriser
ALM. BILLETTER
Voksne ............................................................................................ 125 kr.
Børn u. 14 år ..................................................................................... 60 kr.

RABATORDNING
v. køb af 10-19 stk. .....................................................................10% rabat
v. køb af 20 stk. eller fl ere ...........................................................15% rabat

FORESTILLING INKL. VIKINGETAFFEL
Voksne ............................................................................................ 265 kr.
Børn u. 14 år ................................................................................... 130 kr. 

Der ydes ikke rabat til forestillinger med taff el og spisning er obligatorisk.
Taff el serveres efter forestillingen i Fyrkathuset og består af lammekølle 
med grov salat og vikinge brød. 
Drikkevarer må ikke medbringes. Der modtages kun kontant betaling.

Fotografer: Marianne Andersen og Erik Røgild



Sponsor:

Billetsalg 2016
Køb billet på www.fyrkatspillet.dk eller på 
Bibliotekerne og Turistkontorerne i 
Mariagerfj ord Kommune tlf. 7027 1377.
På spilledagen sælges resterende billetter kontant 
i porten på Møllegården. Kontakt tlf. 2323 1066

Kørestolsbrugere og 
handicappede kan efter aftale
med billetsalget køre i bil helt 

op til Fyrkathuset.

Tobaksrygning forbudt
i Fyrkathuset.

Skitse: Holger Schmidt
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Overnatningsmuligheder
Bed & Breakfast 
Hobro Camping B&B 
98523288
www.hobrocamping.dk

Rask B&B 
40458344 / 98511344
www.rhhobro.dk 

Snehøjgård B&B 
98512545 / 23453138  

Danhostel
Hobro Idrætscenter
98521847
www.danhostelhobro.dk

Hoteller 
Rold Gl. Kro 
98561700
www.roldkro.dk

Hotel Bramslevgaard
Kursus & Herregaardsophold
Tlf.. 98512030
www.bramslevgaard.dk

Rold StorKro 
98375100
www.roldstorkro.dk

Det eneste sted 
i Danmark, hvor 

der opføres
 vikingeteater i 
et Vikingehus.

Fyrkatspillet er også en dramaskole.

Amatørteatret Fyrkatspillet . Udsigten 26 . 9500 Hobro


