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Danmarkspremiere på Rungstedlund 12. august 2018 

Fortællingen om et Gæstebud 
Hvem sidder til bords hos Babette? 

 

    
 
Efter udsolgte forestillinger ved Festspillene i Bergen og Festspillene i Nordnorge vender 
Fortællingen om et Gæstebud nu for første gang hjem til Danmark den 12. august 2018. I Karen 
Blixens smukke stuer på Rungstedlund vækkes historien om Babettes Gæstebud til live i en 
sanselig totaloplevelse, hvor forfatterens ord blander sig med virkelighedens stemmer. 
 
12 gæster er indbudt til at repræsentere den lille menighed, som Karen Blixen beskriver i 
sin historie. Rundt om bordet sidder sladdertanter, slagsbrødre og andre godt folk – og alle 
personlighederne levendegøres af de indbudte gæster. Gæstelisten på Rungstedlund er 
sammensat af mennesker fra nær og fjern; på listen findes både én af landets sjoveste, én af de 
mest dannede, en vovelysten, en judomester, én der har mødt døden og ét par stykker, som 
kender mere til fængslet og krigens virkelighed end de fleste.  
 
Fortællingen om et Gæstebud er interaktivt virkelighedsteater, der inviterer borgerne med til 
bords. Skuespiller Henrik Birch er toastmasteren, som giver ordet til gæsterne, og leder dem 
igennem festmåltidet. Festlighederne omkranses af et mindre publikum, der også får 
smagsprøver undervejs og hjælper toastmasteren med at skabe gæstebuddets mange 
stemningsbilleder. Imens der spises og drikkes, genoplives historien om den flygtede mesterkok 
Babette, der med sin kogekunst forløser et lille lukket og splittet samfund.  
 
Fortællingen om et Gæstebud havde verdenspremieren ved Festspillene i Bergen i maj og blev 
sankthansaften opført i Harstad under Festspillene i Nordnorge. Rundt om bordet i Norge sad 
bl.a komikere, filosoffer, fiskere og professorer. En erklæret højrepopulist, en langturschauffør, 
en aktivist og en realitystjerne. En biskop, en ateist, en tidligere bandeleder, en nuværende 
bokseverdensmester og et par af landets rigeste erhvervsledere, farligste mænd, populæreste 
politikere og mest læste forfattere. I fællesskab udfoldede de en række helt unikke gæstebud.  
 
Nu kommer turen til danmarkspremieren på Rungstedlund, hvor Karen Blixen oprindeligt 
skrev sin historie. Herefter drager gæstebuddet videre til Thy, hvor Gabriel Axels film forankrede 
den. Hvert gæstebud er en uropførelse, for hver gang sidder der nye deltagere om bordet.  Men 
hvem sidder til bords på Rungstedlund? For yderligere information kan kunstnerisk leder af 
OPE-N Louise Beck kontaktes på 28 18 36 13 / beck@operanord.dk. 
 
Med venlig hilsen OPE-N og Karen Blixen Museet 
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 Fortællingen om et Gæstebud – fakta: 

 
Fortællingen om et Gæstebud er udviklet over to år af scenekunstplatformen OPE-N  
i samarbejde med KGL Dansk på Skuespilhuset. Forestillingen opføres i samarbejde med 
Festspillene i Bergen, Bergen Borgerscene, Festspillene i Nordnorge, Thy Teater, 
Hanstholm Madbar og Karen Blixen Museet. Projektet er støttet af Statens Kunstfond, 
Nordisk Kulturkontakt og Region Nordjyllands Kulturpulje. 
 
Idé og kunstnerisk leder: Louise Beck, OPE-N 
Dramaturg: Miriam Frandsen, KGL Dansk 
Instruktør: Egill Palsson 
Toastmaster: Henrik Birch 
 
Tid og sted 2018: 
27. maj & 3. juni, begge dage kl. 18.00 
Festspillene i Bergen, Lystgården på Landås 
www.fib.no/no/Program/?TLp=1285957 
Har fundet sted 
 
24. juni kl. 15.00 
Festspillene i Nordnorge, Tonehuset i Harstad  
www.festspillnn.no/nb/program/2018/fortellingen-om-et-gjestebud-nodk 
Har fundet sted 
 
12. august kl. 18.00 
Karen Blixen Museet, Rungstedlund  
https://billetto.dk/e/fortaellingen-om-et-gaestebud-billetter-297465  
 
9. & 10. november kl. 18.00 
Hanstholm Madbar, Thy 
https://www.thyteater.dk/kalender 
 
Læs mere og download pressefoto:  
www.ope-n.dk  
 
Yderligere information: 
Louise Beck / 28 18 36 13 / beck@operanord.dk 
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