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Fyrspillet Konerne på Bubbel
Torsdag 5. og lørdag 7. juli,
begge dage kl. 19.30 på
herregården Bubbel, Bubbelvej 4, Hurup
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Pris børn 6-14 år kr. 50,Mulighed for tilkøb af spisning kl. 18.00.
Pris voksen kr. 110,- / børn 6-14 år kr. 60,Der er unummererede siddepladser.
Påklædning efter vejret, da spillet opføres
udendørs.

Fyrspil i Sydthy
- Konerne på Bubbel
I Sydthy sørger et væld af frivillige for, at der hvert år opføres
et nyskrevet egnsspil. Det er foreningen Fyrspillene i Sydthy, der
står bag, og i år opføres stykket
Konerne på Bubbel, skrevet af dramatiker Kaj Nissen. Det opføres i
haven ved den historiske herregård Bubbel mellem Hurup og Vestervig.
Siden 1984 har Fyrspillene i Sydthy opført
et årligt egnsspil på skiftende lokaliteter, og
alle stykkerne er skrevet med udgangspunkt
i en lokal historie. Der spilles hvert år et nyt,
spændende sted, og fyrspillet gennemføres
af frivillige lige fra instruktør, skuespillere
og sminkører til regissører, kostume-, lys- og
lydfolk.

Historien om Bubbel
Fyrspillet 2018 fortæller om familierne, der
har beboet herregården Bubbel siden slutningen af 1700-tallet, og du kommer til at
møde Christen Hjardemål og en kvinde, der
tror, hun engang har mødt ham på gården.
Sammen fortæller de, hvad de har set og oplevet på gården. Du hører om, hvordan Hu-

rup Kirke vindes i et slag kort, og hvordan det
går med studedriften på gården, ligesom der
gives indblik i teselskaberne og de ægteskabelige forhold.
Christen Hjardemål solgte Bubbel i 1881 til
Søren Christian Sejersen med en kalv som
eneste besætning. Sammen med historien
om Sejersens tid på gården får du historien
om branden på Bubbel, om hvorfor bygningerne blev flyttet og ejendommen i dag ser ud,
som den gør med sø, bro og gravhøje. Og så
møder du ikke mindst konerne på Bubbel og
får svar på, om det er rigtigt, at kvinderne forsvinder ind i gravhøjene på stedet.

Spillet ved Lodbjerg Fyr
Da Fyrspillene i Sydthy blev etableret i 1984,
var det med et spil om Lodbjerg Fyr, som det
år fejrede 100-års fødselsdag. Siden er egnsspillet blevet afviklet et væld af forskellige
steder.
Der er i haven ved Bubbel opstillet siddetribune med lavt ryglæn til publikum, og det kan
være en god idé at tage en stolehynde eller et
lunt tæppe med til sommeraftenen.
Før forestillingen er der i teltet ved spillepladsen mulighed for at nyde en lækker menu fra
Thinghuskroen i Vestervig.

Sidste frist for køb af billetter er
1. juli kl. 12.00. (Begrænset antal)
Køb din billet på
www.klubnordjyske.dk/bub

