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Overdragelsen vil finde sted i forbindelse med premieren på  
Sandhed og Konsekvens den 15. oktober 2021  

på Teatret ved Sorte Hest

Afslører
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ÅRETS ÆRES-HESTESTOL
GÅR TIL DET UOFFICIELLE  

ENSEMBLE PÅ TEATRET  
VED SORTE HEST



I anledningen af tidligere teaterchef Maria Stenz’ 
fødselsdag den 16. august afslører Teatret ved Sorte 
Hest hvert år modtageren af Årets Æres-Hestestol. 
Stolen tilfalder en person, der har ydet en ekstraordinær 
indsats på eller for Teatret ved Sorte Hest. I år giver vi 
den hele armen og uddeler intet mindre end 16 Æres-
Hestestole i alt til skuespillerne i det såkaldt uofficielle 
ensemble på Teatret ved Sorte Hest.

Anette Støvelbæk, Camilla Bendix, Josephine Raahauge, Karen-Lise 
Mynster, Karoline Brygmann, Kristoffer Helmuth, Lue Støvelbæk, 
Mads Wille, Michael Moritzen, Morten Holst, Nicolas Bro, Paw 
Henriksen, Peter Oliver Hansen, Rosalinde Mynster, Sarah Boberg 
og Steen Stig Lommer.

Disse 16 skuespillere har gennem årene leveret en perlerække 
af tilbagevendende pragtpræstationer på Teatret ved Sorte Hest. 
Publikum har kunnet opleve dem i skiftende konstellationer i 
forestillinger som Enetime, Den skaldede sangerinde, Det er så 
det nye, Torben Toben, Alting er noget, Landet som ikke er og 
Det springende punkt – og denne sæson byder på et gensyn med 
halvdelen af dem, når vi præsenterer premieren på Sandhed og 
Konsekvens og repremieren på Mens vi venter på Godot.

For denne lange og tro tjeneste udnævnes skuespillerne til det 
uofficielle ensemble på Teatret ved Sorte Hest og tildeles hver 
især en Årets Æres-Hestestol 2021. Æres-Hestestolen skænkes af 
Hestestole-Selskabet, der blev stiftet i 2012 som en mulighed for at 
støtte teatret. Hestestole-Selskabet består af en eksklusiv ejerkreds, 
som man kan blive medlem af ved at købe en af teatersalens 88 
stole med dertilhørende personlige privilegier. 

Da tidligere teaterchef Maria Stenz fyldte 80 år den 16. august 
2020, fik nuværende teaterchef Maria Vinterberg ideen til at 
uddele en Æres-Hestestol hvert år i anledning af hendes forgængers 
fødselsdag. Den første Æres-Hestestol blev da også tildelt netop 
Maria Stenz, som modtog den til premieren på Mens vi venter på 
Godot i september 2020. 

I år vil overdragelsen af Årets Æres-Hestestole til det uofficielle 
ensemble finde sted i forbindelse med premieren på Sandhed og 
Konsekvens af Lars Norén den 15. oktober 2021.
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FAKTA OM ÅRETS ÆRES-HESTESTOL 

www.sortehest.com/teatret-ved-sorte-hest/aarets-aeres-
hestestol-2021

FAKTA OM HESTESTOLE-SELSKABET 

www.sortehest.com/selskaber/hestole-selskabet
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