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PRESSEMEDDELELSE

Tableau vivant: Historien får liv på Gammel
Estrup med musik og dans, teater og fortælling
Gennem tre tableauer i tre tidsperioder i tre rum på Gammel
Estrup tages publikum med på en forrygende rejse ind i
herregårdens fantastiske verden.

Randersvej 2
8963 Auning
Danmark
T +45 8648 3001
F + 45 8648 3181
post@gammelestrup.dk
www.gammelestrup.dk

Gammel Estrup har samlet et dusin dygtige og erfarne amatørskuespillere,
som med akkompagnement fra den lokale pianist Henrik Høj Madsen og
den klassiske strygerduo Duo Vivo vil forsøge at genoplive den historiske
tradition Tableau vivant.
”Tableau vivant er et udtryksfuldt teateroptrin, der gengiver en
historisk begivenhed eller en scene fra et kunstværk. Genren kendes helt
tilbage fra middelalderen, hvor scener af Jesu lidelseshistorie blev
fremstillet i forskellige enkeltstående scener, eller ”tableauer”. I Frankrig
og England blev formen udviklet i 1700- og 1800-tallet. I Gammel Estrups
tableau vivant kommer publikum med tilbage til 1660, 1725 og 1770 på
herregården, og vi håber, at vi med den her form for alternativ
historiefortælling kan nå ud til et bredt publikum, som måske ikke før har
fået øjnene op for den spændende herregårdshistorie”, siger Hans Jørgen
Rasmussen fra Gammel Estrup, der er idémanden bag arrangementet.
En troubadour, et gilde og en fortælling med kammermusik
Gammel Estrups tableau vivant består af tre tableauer. Først møder
publikum troubadouren i 1660, der har sat sig for at digte en vise om den
mægtige herremand Eske Brock og hans berygtede slægt. Han mødes i
Fruerstuen med tre herrer, der ikke er bange for at komme med deres syn på
sagen, og ingen af dem lader sandheden stå i vejen for en god historie og et
par festlige viser.
Dernæst inviteres publikum til gilde i 1725 hos det nyudnævnte
grevepar Christen og Augusta, der præsenterer det allernyeste indenfor
teater og dans, nemlig Holbergs ”Jeppe på Bjerget” og den franske dans
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menuet. Alle de fineste adelsfamilier er inviteret undtagen Augustas
svigermor, Benedicte, der bestemt ikke bryder sig om de moderne
narrestreger!
Til sidst tages publikum med til 1770, hvor farverige
personfortællinger fra Gammel Estrup udrulles akkompagneret af den
klassiske Duo Vivos cello og violin. Hele forestillingen varer ca. 2 timer.
Tableau vivant er støtte af Brebølfonden.
Praktisk
•

Tid: 22. marts kl. 17.30, kl. 18.15 og kl. 19.00. Hver forestilling varer
2 timer og består af tre tableauer – tre optrin.

•

Entre: 150 kr. pr. pers.

•

Billetter: Bestilling på 8648 3001 eller
museumsbutikken@gammelestrup.dk. Tilmelding er bindende.
Betaling i døren med kontanter, dankort eller MobilePay.

For yderligere information om arrangementet kontakt Hans Jørgen
Rasmussen på T 6170 2614.
De bedste hilsener
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

22. marts kan man komme med på rejse ind i herregårdshistorien, når Gammel Estrup inviterer til Tableau vivant.
Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
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Fakta om Gammel Estrup
•

Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i
dag Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og er en
selvejende institution.

•

Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger
sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af
herskab og tjenestefolk, arbejderboliger, iskældre, alléer, skove,
marker og kulturlandskab, indretningskultur, malerkunst, møbler
mm.

•

Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel
Estrup, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen
Aarhus.

•

Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsfestivalen i juni
måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for
herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste
for børn og unge.

•

Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året,
heraf ca. 5000 fra udlandet. Der er åbnet hele året bortset fra
helligdagene i julen, januar måned samt mandage i vinterperioden.
Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum.
Gammel Estrup har knap 600.000 besøgende online hvert år.

•

Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 8
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den
daglige ledelse.

•

Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150
medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets
mange, årlige formidlingsaktiviteter.

•

For mere information tjek www.gammelestrup.dk,
www.facebook.com/gammelestrup,
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på T 86 48
30 01 eller post@gammelestrup.dk.
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