Fyrspillene i Sydthy
15. november går startskuddet til Fyrspillet 2022
Traditionen tro skydes forberedelserne til sommerens Fyrspil i gang med en
informationsaften den 15. november kl. 19.00 på Bedsted Skole. Alle, der måtte have
en lille skuespiller, kulissebygger eller sypige i maven er velkomne.
På informationsaftenen kan alle, der har lyst til at være med, høre mere om næste års forestilling,
Oprøreren fra Thy, som handler om en af de helt store pionerer i dansk skolevæsen, Christen Kold.
Og det bliver både dramatisk og humoristisk, lover de to instruktører bag Fyrspillet, Flemming
Lodberg Jensen fra Ydby og Jesper Krogh fra Hørdum.
Stykket om Christen Kolds liv er skrevet af dramatiker og krimi-forfatter Brian Wind-Hansen, og
det udspiller sig som et tilbageblik i glimt af Kolds liv, da han ligger på sit dødsleje.
Mange opgaver i (fyr)spil
Manuskriptet er stort set det eneste, som Fyrspillene køber sig til, resten klares af de frivillige.
”Vi ikke kun er på udkig efter skuespillere. Vi har også brug for masser af frivillige til for eksempel
til at bygge kulisser, stille tribuner op, eller sy kostumer. I år søger vi også en regi-koordinator og
en sufflør. Så jeg vil opfordre alle, der har lyst til at være med, til at kigge ind den 15. november”,
siger formand for foreningen Fyrspillene i Sydthy, Heidi Søgaard Madsen.
Én gang fyrspiller altid fyrspiller
”Når man først kommer i gang er Fyrspil nærmest vanedannende,” siger Heidi Søgaard Madsen:
”En af vores skuespillere kom egentlig kun for at aflevere sine børn til prøverne, men han er med
endnu, selv om børnene for længst er flyttet hjemmefra. Vi har et fantastisk fællesskab, som vi
gerne vil invitere flere med ind i. Der er plads til alle, uanset om man er barn, ung eller oppe i
årene. Det er let at falde til.”
Det bekræfter 19-årige Mai-Britt Momme Thinggaard: ”Jeg blev en del af det med det samme. Jeg
havde faktisk aldrig hørt om Fyrspillene, da jeg blev trukket med af en af mine veninder, som
sagde, at det var megasjovt. Og det var det!”
Med tre Fyrspil i bagagen har Mai-Britt endda i år sagt ja til at være med i bestyrelsen, også selv om
det betyder en del lange ture til og fra Holstebro, hvor hun nu er begyndt på en uddannelse.
I sidste års spil var der i øvrigt flere familier, som var repræsenteret med tre generationer på
scenen.
Prøverne til Fyrspillet går for alvor i gang i begyndelsen af februar, og der øves på Bedsted Skole
frem til midt i maj, hvor prøverne rykker til udendørsscenen på proprietærgården Kovstrup indtil
premieren i slutningen af juni.
BILLEDTEKST 1:
Fyrspils-instruktørerne, Flemming Lodberg Jensen (t.v.) og Jesper Krogh (t.h.), foran skolestuen,
hvor Christen Kold som ung var huslærer.
BILLEDTEKST 2:
Sommerens fyrspil opføres på gårdspladsen foran proprietærgården, Kovstrup ved Sønderhå, og
ifølge de to instruktører kommer porten i baggrunden til at spille en central rolle i stykket.

Fyrspillene i Sydthy
Fakta om Fyrspillene i Sydthy
Fyrspillene i Sydthy startede i 1984 med et spil om Lodbjerg Fyr i anledning af 100-året for fyrets indvielse, heraf navnet Fyrspil.
Siden har der været opført Fyrspil hvert år undtagen i 1986, hvor spillet blev aflyst på grund af sygdom og i 2020, hvor årets spil
godt nok blev igangsat, men hvor COVID-19 udsatte opførelsen til 2021.
Fælles for alle Fyrspil gennem årene er, at de handler om historiske personer med tilknytning til egnen eller konkrete steder i Sydthy,
som danner rammen om opførelsen af årets spil. Dette års spil er ingen undtagelse. Det handler om skolemanden Christen Kold, som
i sin tidlige ungdom var huslærer på proprietærgården Kovstrup i Sydthy, hvor spillet opføres.
Årets Fyrspil er skrevet af dramatiker og forfatter Brian Wind-Hansen, som også stod bag manuskriptet til Fyrspillet i 2019,
”Nordens Dronning og den Jyske Høg”, som handlede om Dronning Margrethe I og den jyske Høg-slægt og blev opført på Gl.
Ørumgaard ved Ørum Sø.
Brian Wind-Hansen er bl.a. kendt for krimien H.C. Andersen Morderen, som han har skrevet sammen med Sanne Wind-Hansen.
Blandt forfatterne til tidligere Fyrspil er også andre kendte navne som Bent Haller og Jytte Borberg.
Der er introduktionsaften til Fyrspillene på Bedsted Skole den 15. november kl. 19.30 for interesserede.
Mere information: Fyrspillene i Sydthy https://www.fyrspillene.dk/
Mere om Christen Kold https://hojskolehistorie.dk/hoejskolepersonligheder/christen-kold/christen-kolds-levnedsloeb

