
Teater i Teatermuseet i Hofteatret?

Ja, selvfølgelig!

Den gamle scene i Hofteatret bruges hele tiden til alle mulige arrange-
menter, og Hofteatret bruges ofte til teater af vidt forskellig slags og 
størrelse. Den historiske sal har en enestående atmosfære og akustik, 
ved enhver der har optrådt på scenen.

Næsten alt kan lade sig gøre. Men der er en række specielle forhold og 
begrænsninger, som er vigtige at have for øje fra første færd.

Teatermuseet i Hofteatret er ikke sammenligneligt med andre produ-
cerende teaterhuse. Først og sidst er Teatermuseet i Hofteatret netop 
et (lille) museum, hvor selve Hofteatrets historiske og fredede interi-
ører er museets vigtige formidlingsgenstand. Og da aktiviteter i sal og 
på scene influerer direkte på den almindelige museumsfunktion, ja så 
skal det ene altid afvejes med det andet. Det sker på mange måder. 

Vi prøver altid at transformere de begrænsninger og udfordringer, der 
er ved at spille teater midt i et museum, til muligheder. Der er i nogen 
grad mulighed for at få bygget forberedelses- og prøvetid ind den leje- 
og brugsaftale vi udarbejder sammen med jer. Som udgangspunkt 
må det være udenfor normal åbningstid. I visse tilfælde kan museet 
lukkes som museum af hensyn til arrangementet.

Henvend jer altid med nok så løs en idé eller plan for en eller anden 
form for teatervirksomhed, så ser vi på det sammen. Og forvent altid, 
at vi som det første stiller en række uddybende og konkretiseren-
de spørgsmål til aktivitetens omfang og indhold. Det gør vi for at få 
afstemt forventningshorisonterne lige fra starten og fange unødven-
dige misforståelser i flugten – og så vi sammen kan finde den rigtige 
logistik og økonomi omkring jeres aktivitet. Velkommen!

Vh. Peter Christensen Teilmann, direktør, Teatermuseet i Hofteatret

Skriv trygt og uforpligtende til info@teatermuseet.dk  
eller ring på 33 11 51 76 (tirsdag-torsdag kl. 9-14)

Se mere på www.teatermuseet.dk
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SCENE 

SKUESPILLER GARDEROBE 

Der er typisk udstillinger 
i det farvede område

Børneomvisning

Sminkeborde  
på bagscenen

Udstilling på balkonen

“GODT, at Hofteatret mere og mere åbner op for forestillinger.  
Det er en drøm af et teater. Du oplever andet og mere end noget, 
der sker på en scene. Intimt på en måde, der fylder os med histo-
rie, farver, kunst, et helt museum af rariteter, man kan undre sig 
over. Fortællinger.”

gregersdh.dk (Gregers Dirckinck-Holmfeld)


