
 
 

Storstilet teater- og kunstprojekt omskriver Helsingørs historie. 
Vil du være med – og skabe et nyt Sankt Hans ritual? 

 
Hexetestamentet – en vandreforestilling i Helsingørs gamle bydel 
15.-17. juni 2023 
 
HELSINGØR var i 1626-28 sæde for en af Danmarks største hekseprocesser: 8 kvinder stod anklaget for 
trolddom i en brutal og kaotisk hekseproces, og endte med at blive brændt levende på bålet efter 
fangenskab, tortur og afhøring. Mange af de bygninger, som heksene frekventerede, sad fanget i eller blev 
udsat for tortur i findes stadig i den gamle bykerne.  
 
Forestillingen Hexetestamentet forsøger for første gang at fortælle historien fra ofrenes side. Med skuespil, 
opera og dans skabes en fysisk rejse igennem Helsingørs gamle bydel og en tidsrejse tilbage til timerne før 
henrettelsen på bålet. Trådene trækkes op til vores tid med et bud på et nyt Sankt Hans ritual, der fejrer 
heksen (det utilpassede, det vilde, det underkuede og det magiske) i samfundet og i os selv. 
 
Alle kan være med! 
Hexetestamentet er en professionel teaterforestilling, der ønsker at involvere så mange som muligt fra 
Helsingør og omegn i at skabe det storstilede projekt. Helsingør Kammerkor, Helsingør Kvindekor og 
Helsingør Pigegarde er involveret, ligesom Helsingør Teater, Billedskolen i Toldkammeret og Kulturværftet. 
 
Vil du også være med? Til at skabe kostumer, rekvisitter, lyd og lys, spille en rolle, bygge scenografi, eller 
noget helt andet? Du behøver ikke at have nogen forkundskaber- alle kan være med. 

 
INFOMØDE 
 
 

Mandag 27. marts kl. 17-18:30 og kl. 19-20:30 i Toldkammeret, Helsingør  
 

Vælg tidspunktet der passer dig bedst, kom og mød kunstnerne bag projektet og hør om alle de spændende 
muligheder for at deltage i projektet både kunstnerisk og teknisk, i den udstrækning der passer dig.  
 
Vigtige datoer 
13. juni  Teknisk prøve 
14. juni  Generalprøve. 
15. juni  Premiere forestilling 
16. + 17. juni Forestillinger 
 

Læs mere om Hexetestamentet på www.helsingor-teater.dk/hexetestamentet  
 

Kontakt for mere info: Christine på 30 82 03 86 
 

 
Hexetestamentet skabes af RE:connect: en nystartet performanceplatform ledet af instruktør og scenograf 
Dorte Holbek, der har mange store forestillinger bag sig i både ind- og udland, bl.a. ”Vølvens Spådom” på 
Teater Republique.  Desuden deltager stjerner som operasanger Nina Sveistrup Clausen og de 2 spændende 
koreografer Yael Gathoon og Tomomi Yamauchi, der ellers kan opleves på Operaen og i Skuespilhuset.     

http://www.helsingor-teater.dk/hexetestamentet

