
24.02.21 

Vær med til at skabe Gyldne Dage i Præstø! 

 

Deltag i borgermøder, der forhåbentligt kan afholdes i løbet af april. Her vil du lære om Præstø i 1800-tallet, du 

vil få smagsprøver på 1800-tallets mad, og du vil blive inviteret med til at lave indslag på Gyldne Dage i Præstø. 

Her kan du også melde dig som frivillig til forskellige opgaver. 

Er du interesseret eller vil du bare gerne høre mere, kan du allerede nu kontakte Lone Vagn-Hansen på e-mail: 

lonevagn4720@gmail.com eller telefon 51914720. Så vil vi holde dig orienteret og sende mødeindbydelse til dig 

når coronarestriktionerne muliggør det. 

Tilmeld dig også facebookgruppen Gyldne Dage og se hjemmesiden www.gyldnedage.dk som er under udvikling. 

Med Gyldne Dage i Præstø, som første gang afholdes fra 10. til 12. september 2021, vil vi dele vores bys 

historiske værdier med danskerne og udenlandske turister. Vi vil skabe opmærksomhed om turistmuligheder og 

vores erhvervs- og bosætningsmuligheder. Det vil vi gøre ved at invitere til en kæmpe fest, hvor vi skruer tiden 

tilbage til byens byggeår, 1800-tallet. Der skal være koncerter, teater, torvehandel, guidede byrundture og 

hestevognskørsel til Thorvaldsen Samlingen og Rødeled, som inviterer på omvisninger og foredrag. Byen skal 

levendegøres af borgere, der agerer som byens borgere omkring 1845 klædt i tidens dragter. Man vil kunne 

møde kultureliten fra Nysø, H.C. Andersen, Bertel Thorvaldsen, Grundtvig, baronesse Stampe m.fl. Man vil 

selvfølgeligt også møde byens håndværkere, købmænd, tjenestepiger, skomagerdrenge og mange flere. 

Du kan blive en af disse personer! 

Professionelle skuespillere vil fordele rollerne og give undervisning i, hvordan man spiller en konkret person fra 

1800-tallet. Historikere vil undervise i, hvad det er for en person du skal spille, så du lærer om Præstøborgernes 

livssituation, dagligdag, mad, beklædning og om Præstøs historie. Du kan også deltage i et sykursus, hvor du 

lærer at sy historiske dragter under instruktion af scenograf Tanja Bovin fra H.C. Andersens verden.  

Lav dit eget indslag! 

Hvis du har en ide til et indslag under festivalen, opfordrer vi dig til allerede nu at samle en gruppe, der vil være 

med. Kun fantasien og 1800-tallets historie sætter grænser for, hvilke indslag, der er relevante. Kunne du f.eks. 

tænke dig at: 

• samle jollesejlere for at rekonstruere Thorvaldsens modtagelse i Præstø i 1839: 

https://www.gyldnedage.dk/wp-content/uploads/2021/01/Billedhuggeren-Bertel-Thorvaldsens-

ankomst-.pdf 

• skabe en skolestue anno 1845 eller samle børn og barnlige sjæle om B.S. Ingemanns morgensange 

• lave en workshop om pileflet eller papirklip, eller jeres helt egne ideer. 

På borgermøderne får du mulighed for at arbejde videre med dine ideer, og vi vil så vidt muligt hjælpe med at 

give rum for dit projekt. Jeres projekter vil indgå i et ”kerneprogram” med folkemusik og klassiske koncerter 

f.eks. Helene Blum og Harald Haugaard Band og Præstøs M.C. Hansen. På den klassiske side kan man f.eks. 

deltage i Romergilde for Thorvaldsen med den prisbelønnede Præstøviolinist David Koch Christensen. H.C. 

Andersens verden står for opførelsen af Nattergalen og Den lille Havfrue.  

Venlig hilsen fra Borgerinvolveringsgruppen 

Lone Vagn-Hansen Bente Christiansen Klaus Lindegaard Susanne Volqvartz 
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