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Forestillingen spiller på Teater 
Grob i København fra 21. 
februar 2020 – derefter spiller 
den på Teater Nordkraft i 
Aalborg fra 27. marts.

Nyt teater samler garvede kræfter og skaber original dramatik om angst

AHA Produktion er et nyt teater med ambition om at servere original dramatik for alle danskere. For i en 
teaterverden, hvor langt de fleste nye manuskripter er baseret på tv-programmer, bøger eller film, mener folkene 
bag, at det er vigtigt, at der er flere, der tør tage chancen og skabe nye, danske fortællinger til scenen, der viser os 
verden her og nu. Dét er AHA Produktions primære drive.

AHA Produktion består af dramatiker Anna Bro og kreativ producent Hanna W. Grue, som sammen stod bag den 
prisvindende forestilling Varmestuen i 2013. Siden 2016 har de samarbejdet med instruktør Rune David Grue og 
lyddesigner Jonas Vest om udviklingen af Rædsel – et stykke ny, dansk dramatik om angst. Om valget af angst som 
tema i historien siger Anna: ”Med Rædsel tager vi hul på et af de tabuer, vi oplever i tiden, nemlig psykisk sygdom. 
Valget bunder blandt andet i, at vi i det offentlige rum primært hører et klinisk, diagnostisk sprog om angst, og at 
vi savner et kunstnerisk sprog om psykisk sårbarhed som hverken taler til eller fra diagnosemanualer. Vores 
ambition med Rædsel er at løfte et sådant sprog frem.”

AHA Produktions ambition om kun at udvikle nyskrevet dramatik er inspireret af det britiske Royal Courts 
målsætning, som er ”ingen dramatiseringer af biografier, film eller litterære værker”. Anna Bro uddyber: ”Det er 
vigtigt for os at skabe originale, nyskrevne, vedkommende historier med sproglig og fortællemæssig dybde. 
Derudover er tilgængelighed et nøgleord for os. Med Rædsel spiller vi i København og i Aalborg i denne sæson, 
men forestillingen er skabt til turné, så den skal på landevejen i sæson ’21-’22. Vi vil ud og servere original og 
vedkommende scenekunst til alle, der finder vej i teatret - hvor end de bor i Danmark.”

Rædsel skabes i samarbejde med Teater Grob, som siden begyndelsen i 1993 har været frontløbere inden for ny 
dramatik, samt med støtte af Statens Kunstfond, Københavns Kommune, Wilhelm Hansen Fonden, Spar Nord 
Fonden, Knud Højgaards Fond, Beckett-Fonden, Dansk Skuespillerforbund og Cane-line.com.

De primære, kunstneriske kræfter er: Teaterleder og dramatiker Anna Bro, som siden sin afgang på 
dramatikeruddannelsen har skrevet for en række teatre i en spændvidde fra Katapult i Århus, Mungo Park i 
Allerød og til Det Kongelige Teater i København, derudover skriver hun fx også for tv hos b.la. DR og Netflix. 
Instruktør Rune David Grue, som, efter at have været en fast del af Det Kongelige Teaters nyskabende Det Røde 
Rum, hvor han stod bag bl.a. Nordisk Fjer og Hedda Gabler, igen er at finde på faste scener i hele Danmark med 
titler som West Side Story, Kunsten at være lykkelig, Se dagens lys m.fl. - og som med Rædsel debuterer i det frie 
felts teaterlandskab. Lyddesigner Jonas Vest, som til daglig er en fast del af Det Kongelige Teaters yderst 
kompetente tonemesterteam og som har forestillinger som Riget og Kongens Fald bag sig. Teaterleder og kreativ 
producent Hanna W. Grue, som har blandt andet arbejdet med Global Stories på I am also Somalia, Stages of 
Science med Human afvikling og Menneskebyrden, Paradox Intertainment på Roma og Welcome to Denmark samt 
Fix&Foxy på FRIENDS.

På scenen finder vi skuespillerne Ida Cæcilie Rasmussen, som vi senest har set i Selvmordets anatomi og Med mig 
selv i mine arme samt Alexander Clement, til daglig en del af Teater Nordkrafts ensemble, hvor han blandt andet 
har medvirket i 150 meter til i morgen, OW Bunker og Dig& mig ved daggry. Desuden har vi på holdet også 
scenografen bag fænomenet BLAM, Kristian Knudsen og lysdesigner Frederik Dahl Hougs, hvis lysteknik blandt 
andet kan opleves såvel i Tivoli som i Vild med Dans på Østre Gasværk.
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