P R Æ S E N T E R E R

På sporet af

Oehlenschläger

STØTTET AF

PROGRAM2015

31. maj
Kl. 15:00

26. juni
Kl. 15:00

Start & Slut

DRAMATISEREDE DIGTERVANDRINGER
gennem Søndermarken - med det prægtige
Frederiksberg Slot som udgangspunkt

I skikkelse af guldalderdigteren Adam Oehlenschläger (1779
– 1850) inviterer skuespilleren og sangeren Christian Steffensen på en enestående poetisk oplevelse.
– På sporet af Oehlenschläger.

- Ta’ med skuespilleren og
sangeren
Christian
Steffensen på
en oplevelsesrig
digtervandring
på det smukke
Frederiksberg,
hvor selveste
Oehlenschläger
viser vej gennem
Søndermarkens
herligheder.

Fra 2009 har Christian Steffensen gennem www.litteraturen.
dk lanceret en original og nyskabende kulturplatform, hvor
han bl.a. i det gamle København tilbyder dramatiserede
byvandringer med danske digtere: På sporet af - Holberg,
Grundtvig, Andersen og Kierkegaard m.fl. I sensommeren 2014
rykker Christian Steffensen så ud på det skønne Frederiksberg,
hvor han præsenterer sin nyeste forfattervandring: På sporet
af Oehlenschläger. – Guldhornene – Underlige aftenlufte – Aladdin – Skøn jomfru luk dit vindue op – Sanct
Hansaften-Spil er blot nogle af de mange kendte titler skrevet af guldalderens digterkonge - Adam Oehlenschläger.
Turen indledes med et lille besøg i slottets smukke indre
gård, samt i det majestætiske kirkerum. Derefter vandrer vi
ud i Søndermarkens herligheder, hvor Christian Steffensen
på udvalgte steder underholder med sange, vers, uddrag,
strofer, scener fra skuespil, citater etc. fra hele Oehlenschlägers
værk. Han fortæller ligeledes om Romantikkens gennembrud,
perioden, forfatterskabet, Oehlenschlägers liv, tilknytningen
til Bakkehuset, digterens livslange forelskelse i Frederiksberg,
og om barndomshjemmet på slottet. På sporet af Oehlenschläger – afsluttes naturligvis med, at vi alle synger Danmarks nationalsang – Der er et yndigt land.

Lige overfor
Frederiksberg Slot
(Roskildevej) Indgangen
til Søndermarken

Varighed
2 timer
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