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At verden forandrer sig med alt større hast, at den vigtigste egenskab for det moderne 
menneske er omstillingsparathed, at teatret konstant diskuterer sin identitet og fremtiden i 
en højteknologisk verden - det virker det nærmest som om modtageren af Hædersprisen 
2016  lader hånt om.  
I stedet for at kæmpe for at overhale den teknologiske udvikling, har han vel snarere valgt 
at ignorere den i sit scenesprog.  
I stedet fokuserer han på dét, der er kernen i teatret og altid har været det: Den gode 
historie. Fortalt helt enkelt og ægte. Med en scenografi, der måske kun er en enkelt 
pindestol. I et kostume, der måske ikke engang er et kostume, men måske bare er det tøj 
der nu engang hang forrest hjemme i klædeskabet. 
Og så i centrum for det hele fortællingen og teateroplevelsen, modtageren af Danmarks 
Teaterforeningers Hæderspris 2016:  
Hans Rønne   
 
Med en stoisk ro,  en næsten insisterende langsomhed, en blød stemme og masser 
underspillet humor, lukker Hans Rønne os ind i sit fortælleunivers. Ved første blik er alt så 
beskedent. Ingen store armbevægelser her. Manden fremstår som beskedenheden selv. 
Men man skal ikke lade sig narre. For Hans Rønnes teaterstil kræver en stor 
selvsikkerhed, en klar bevidsthed om sine virkemidler og en stensikker sans for, hvad der 
skal til for at fange et publikum og formidle en historie. Til det punkt hvor vi spiser af hans 
hånd, og forslugent venter på, hvad han mere vil fortælle os.  
Det er en fortællestil, der er decideret virtuos, og med god grund har gjort Hans Rønne til 
en legende i dansk teater - allerede fra de tidlige år i scenekunstverdenen.  
 
Som med så mange andre dengang i 1970erne og 1980erne startede karrieren med først 
en skolelæreruddannelse og siden et militærnægterophold på et teater, Kaskadeteatret i 
Århus. Det førte til, at han kort efter i 1984 etablerede Teatret sammen med sin hustru, 
scenografen Gitte Baastrup. 
 
Teatret - selvfølgelig er det dét, Hans Rønnes eget teater hedder. Ingen kan beskylde ham 
for falsk varebetegnelse eller at oversælge produktet. For det er det, det er. Det er dét, 
Hans Rønne skaber i sin reneste, mest oprindelige form: Teater.  
Teater om og med det måske allervæsentligste for den gode teateroplevelse: Rigtige, 
levende mennesker. Uanset om det handler de store religioner som i ”Abrahams børn”, 
sammenbragte familier i en kristen kontekst med papfar Josefs historie om konens søn, 
Jesus, i ”Fars dreng”, eller vi møder en flok følelsesforhutlede mennesker i ”Som i himlen”. 
Og så skal vi selvfølgelig ikke glemme den prisbelønnede, med god grund stærkt roste 
klovneforestilling ”August”. En forestilling, der samlede alt det ypperste ved Hans Rønnes 
teater: Poesien, humoren, menneskeligheden, de store eksistentielle spørgsmål fortolket 
ud fra små begivenheder.  
 
Personerne i Hans Rønnes forestillinger er altid omsluttet med varme og en stor tolerance. 
Selv i de der er helt forfærdelige skabninger, er der alligevel noget godt, uden at 
historierne nogensinde bliver sødladne og sentimentale. For historierne fortælles altid med 
et væsentligt drys af ironi - måske ligefrem selvironi - overfor vores forskelligheder og 



mærkværdigheder. Men inderst inde fornemmer man altid, at Hans Rønne vist rigtig godt 
kan lide menneskene, ikke mindst på grund af deres ufuldkommenhed.  
Og som publikum er man altid klogere på sine medmennesker, men i høj grad også på sig 
selv, når forestillingen er forbi.  
 
I en tid, hvor tendensen ellers er, at vi helst opholder os i eksistentielle ekkokamre i 
selskab med folk, der ligner os selv, er dét netop en vigtig grund til, at teatret stadig har en 
rolle af spille i samfundet og for publikum.  
 
Derfor fortjener Hans Rønne også i så høj grad Danmarks Teaterforeningers 
Hædersprisen 2016 
 
Til lykke 	


