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”Vi har brug for en mand, der tænker anderledes,
og som kender stedet og vores forudsætninger.”
Jesper Majdall – Direktør, Bremen Teater
Bremen Teater er et særligt sted med en særlig historie. Her skal man mestre det at kunne
genbruge, forny og finde de elegante løsninger i respekt for de eksisterende rammer.

Søren Hall kontaktede os, efter at teaterets store
rullelærred havde sat sig fast midt i GAFFAPrisen
showet på landsdækkende TV i 2012. Og det blev
starten på vores samarbejde. Søren lavede det
gamle lærred om til to faste rammer på hver side af
sceneåbningen. Senere skiftede vi det 30 år gamle
fortæppe, for det var også godt slidt.
Siden da er vores samarbejde vokset. Søren er
jævnligt på teateret for at løse forskellige custommadeopgaver. Han har blandt andet specialsyet og
monteret velourtæpper til scenen og scenen i foyeren, og lavet velour-overtræk, som kan trækkes ned
over ryggen på vores gamle PH-stole. Sæderne er
stadig brugbare, og at ombetrække 644 stole

fuldstændigt ville være ganske bekosteligt. Søren
har også leveret røde løbere til vores Awards-show,
som fx Bodil-prisen og Gaffa-prisen. Senest har han
fremstillet og monteret et motoriseret tæppe, der
kan dele teatersalen op i to.
Da jeg mødte Søren, var vi begge nystartede – jeg
som direktør på Bremen Teater og Søren som
selvstændig med Iscenesætteren. Så vi havde på
en måde samme udgangspunkt: Nu skal vi i gang.
Nu skal vi have tænkt tingene anderledes. Det er
hyggeligt og ligetil med Søren. Problemfrit. Han
kan sit håndværk, og han bekymrer sig om tingene.
Og så kender han stedet og vores tanker. Vores
udgangspunkt og forudsætninger.
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Bremen Teater åbnede i 2010 dørene op for en scene med ønsket om at skabe et alternativ til
traditionelle teatre og spillesteder i København. Bremen Teater hed tidligere Merkur Teatret, var
ejet af Simon Spies, og fungerede som sengekantsbiograf for det pænere, københavnske borgerskab.
Teatret er bibeholdt, som da Spies ejede det. Bremen Teater lægger scene til en lang række events comedy, teater, koncerter, prisuddelinger, filmvisninger, foredrag og konferencer.
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