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Ravkongens døtre
- om magtbegær, forræderi og venskab
Så er det lige før premieren på Fyrspillet 2021 med titlen ”Ravkongens døtre”. Forestillingen
opføres i den gamle sandgrav på Sindrupvej ved Tinghøj, Ydby, 7760 Hurup (lige ved
jernbaneoverskæringen over A11). Den spilles fra onsdag 30. juni til søndag 4. juli, alle dage kl.
19.30, søndag dog kl. 14.00.
”Ravkongens døtre” handler om magtbegær, forræderi og venskab. Omdrejningspunktet er
ravvejen, som tilbage til oldtiden var en handelsrute mellem Nordeuropa og Sydeuropa. Historien
foregår i to forskellige handlingslag og i to forskellige tider, dels i oldtiden omkring yngre jernalder
og dels i nutiden.
Oldtidshistorien handler om den mægtige handelsmand Ravkongen, som vender hjem til sin
familie og sin hjemegn efter en handelsrejse på to år til Sydeuropa frem og tilbage langs ravvejen.
Hjemme venter hans hustru og tre døtre samt trælle og arbejdere. Ravkongens bror Thorkilid
venter også sammen med sin hustru og håber på at blive anerkendt som arving til Ravkongens
jord og rigdom, da Ravkongen ikke selv har sønner. Sideløbende ankommer diverse bønder og
handlende også til egnen, da der i forbindelse med Ravkongens hjemkomst skal afholdes marked
og Tinge.
I nutiden mødes et pigekor et sted langs ravvejen med deres korleder samt en irriterende livsstilscoach. Pigerne skal som led i et projekt være med på en 3 dage lang teambuildingtur langs
ravvejen uden deres mobiltelefoner og anden form for teknologi. Det er ikke alle, der er lige vilde
med konceptet.
Den gamle sandgrav ligger på den strækning, hvor ravvejen i oldtiden gik fra Thy over Sindrup
Vejle mod syd. Det er en lille ubemærket oase, der med sin vilde bevoksning og sit kuperede
terræn danner en perfekt og malerisk ramme om historien.
Stykket er skrevet af dramatikeren Marie Markvard Andersen, der for tredje gang skriver et stykke
til Fyrspillene i Sydthy. ”Det borger for en god historie med mange lag og perspektiver, der både
underholder og giver anledning til eftertanke, alt sammen med baggrund i historiske fakta tilsat en
god portion fiktion”, siger Heidi Søgaard Madsen, der er formand for Fyrspillene.”Og vi glæder os
SÅ meget til at kunne opføre et Fyrspil igen”.
Instruktionen har været lagt i hænderne på Ninna Lund Nielsen og Ejgil Enevoldsen, der begge har
været med i Fyrspillenes forestillinger i en årrække, både som skuespillere, instruktører og bag
scenen.
Der medvirker 50 skuespillere, som spænder over aldre fra 7 til 75 år og med flere generationer i
samme familier.
Se også www.fyrspillene.dk og Facebook.
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