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PRESSEMEDDELELSE
’VÆBNET MED VINGER’ 

En musikalsk rejse ind i Michael Strunges digte

SKUESPILLER OVERTAGER HOVEDROLLEN EFTER KATINKA I MUSIKALSK 

FORESTILLING
Anmelderrost musikalsk teaterforestilling fortolker Michael Strunges digte og 
poetiske verden. Forestillingen har tidligere haft sangerinden Katinka i rollen, men 
grundet nyfødte tvillinger overtager skuespiller Christian Gade Bjerrum rollen. De 
smukke kompositioner af Katinka vil fortsat være at opleve i forestillingen. Væbnet 
med Vinger er skabt af idékvinde og instruktør Billie Joy Alexander og Strunges 
poesi får nu nyt liv, ny scenografi og ny scene, nemlig på Teatret ved Sorte Hest 
med premiere d.5.december 2019. 

”Nu kan jeg flyve!”
Disse ord var Strunges sidste, før han hoppede ud ad sit vindue på 5.sal, i København 
for 33 år siden. Han døde i en alder af 27 år, blev dermed det danske ”medlem af klub 
27”, og på hans grav står der indgraveret ordene ”Væbnet med Vinger”. Strunge var 
punktsort romantiker og anses for at være en af Danmarks mest anerkendte digtere. 
Idékvinde og instruktør Billie Joy Alexander har skabt en musikalsk teaterforestilling der 
forvilder sig ind Strunges rablende poetiske univers, og hans på én gang billedtætte, 
glødende, desperate, eksistentielle og universelle poesi om tid, tab og forgængelighed, 
der til stadighed taler til unge som ældre læsere i dag, 33 år efter hans død; ”Michael 
Strunges værker bærer et indre fuld af kontraster, kaos, en sort og samfundskritisk 
humor, frustration, mani, depression, lykke, provokation, fantasi og sorg. Og tanker om 
døden lå og lurede bag mange af Strunges ord. Der er noget universelt i hans digte- om 
dét at være menneske- som eksisterer på tværs af tid og rum, og som jeg mener til 
stadighed er dybt relevant. Derfor er der brug for, at også nye generationer møder 
Michael Strunges digte på nye måder, som i denne musikalske opsætning”, fortæller 
instruktør Billie Joy Alexander.

Strunges digte bliver på ny væbnet med vinger, og poesiens fabulerende og grænseløse 
vildskab åbenbares for publikum, drager og frastøder, skræmmer og beroliger, når 
skuespiller Christian Gade Bjerrum indtager scenen med smukke kompositioner af bl.a. 
anmelderroste Katinka. 

Forestillingen spiller fra 5.dec.-14.dec.2019 på Teatret ved Sorte Hest på 
Frederiksberg. 
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