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Nyborg den 7. april 2020 
 

Pressemeddelelse 
 
 
Verden er foranderlig, og ingenting er, som vi har været vant til, eller som vi ønsker os det. Derfor 
er det også med blødende hjerte og en tåre i øjenkrogen, at jeg må meddele, at sommerens 
forestilling Cyrano ikke bliver gennemført på Nyborg Voldspil til sommer. 
 
Det er kun 2. gang i Nyborg Voldspils 81-årige levetid, at vi har måttet aflyse en forestilling. Første 
gang på baggrund af en verdenskrig og denne gang på baggrund af en sygdomsepidemi – det 
sætter situationen lidt i perspektiv.  
 
Vi har fulgt samfundsudviklingen tæt den sidste måned, og vi har i bestyrelsen drøftet mange 
forskellige scenarier for at gennemføre en forestilling på Nyborgs gamle Voldanlæg. Bl.a. har vi 
drøftet flytning af premierestart og alternative prøveforløb. Gårsdagens udmelding fra 
statsministeren og usikkerheden omkring de næste måneders udvikling af Coronasituationen gør, 
at vi nu bliver nødt til at træffe en beslutning. 
 
Vi har et ansvar overfor alle de frivillige voldspillere og alle vores gæster. Med det ansvar in mente 
kan vi ikke forsvare at gennemføre en forestilling, hvor resten af samfundet opfordres til at være 
sammen – hver for sig. Vi kan ikke opbygge en forestilling hver for sig, da det fysiske fællesskab er 
omdrejningspunktet, hvad enten vi står på scenen eller bag ved scenen.  
Vi står lige nu og har brug for at komme i gang med fysiske prøver, og det kan ikke gennemføres 
før tidligst efter den 10/5, og den dato kan sagtens blive forlænget. 
Med al sandsynlighed vil Coronaepidemien også være over os henover sommeren, og dermed vil 
vi være sårbare i forhold til sygdom og frafald af skuespillere. Ligeledes har vi et ansvar over for 
vores publikums sikkerhed, som vi ikke kan sidde overhørig. 
 
Derfor har bestyrelsen i aften valgt at udskyde opsætningen af Cyrano til 2021. Vi har allerede 
sikret os rettighederne til forestillingen, og jeg har aftalt med Jesper Dupont, at han også er klar til 
at instruere forestillingen i 2021. 
Jeg har i skrivende stund ikke hørt fra alle i det kreative team endnu, men jeg tror og håber på at 
alle vil være med til at opføre forestillingen i 2021. I forhold til rollebesætningen, er 
udgangspunktet, at såfremt man ønsker at være med, så har man den rolle man nu er blevet 
tildelt.  
 
Det er en enig bestyrelse, der har truffet denne beslutning, og det har været en meget svær og 
tung beslutning, men den er truffet for at Nyborg Voldspil skylder alle deltagere og vores publikum 
at udvise rettidig omhu og ikke spille hasard med sikkerheden. Vi har pligt til at følge de 
retningslinjer regeringen udstikker for vores samfunds sundhedstilstand. Vi kommer på banen 
igen, og heldigvis er der ikke noget af det arbejde, der indtil nu er lavet, som er spildt. Alle kulisser, 
kostumer, replikker osv. skal bruges igen til næste år. 
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Mange publikummer har allerede sikret sig billet til sommerens forestilling. Vi beder om at 
billetkøberne væbner sig med lidt tålmodighed. Nyborg Voldspil skal i dialog med Billetten.dk, og 
vi finder snarest ud af, hvordan vi takler situationen. Ligeledes afventer vi desuden udmeldingerne 
fra myndighederne om hjælpepakker, så der går nogen tid inden vi har det fulde overblik. 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Jesper Bech Madsen 
formand 
 
 


