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Danse fra en hoffest på Amalienborg
28. marts 1803
Dansk Dansehistorisk Arkivs Kulturby '96 projekt
I Dronningens håndbibliotek opbevares
et læderbind med detaljeret koreografi
og tilhørende musik af hofdansemester
Pierre Jean Laurent. Af titelbladet "Plan
des Marches, Danses, Polonaise, etc"
fremgår, at dansene skal udføres af hele
den kongelige familie ved festen den
28. februar 1803, og håndskriftet er til-
egnet kronprinsen, den senere Frederik
VI. Festen, en stort anlagt maskerade,
fandt nok i virkeligheden sted en måned
senere, nemlig den 28. marts, hvor
kronprinsens engelske fætter, hertug
William Frederick af Glouster var
hædersgæsten, og gæstelisten talte over
400 navne.

Pierre Jean Laurent blev født i Køben-
havn i 1758 som søn af hofdansemester
Pierre Laurent, der i 1752 var kommet
til København, hvor han blev lærer for
både teatrets dansere og hoffet og
blandt sine elever havde ingen mindre
end kong Chr. VII. Det er Pierre Lau-
rent, der leverer dansebeskrivelserne til
oboisten H.H. Jacobsens udgave af hof-
fets "engelske Dandse" hos boghandler
Gyldendal i 1780-81. Indholdet er ialt

173 danse, hvoraf de fleste er sædvanli-
ge engelskdanse med dansere på to
rækker, men 16 er dog kontradanse med
par opstillet i firkant.

Sønnen Pierre Jean er faderens elev,
og han får i en ung alder succes som "le
petit Laurent". I 1777 tager han til Paris
for at videreuddanne sig. Under den
franske revolution er han balletmester i
Marseille, men det lykkes ham at blive
gen ansat i København, og 31. december
1799 passerer han Vesterport og priser
sig lykkelig over at gense sit fødeland.
Han prØver hurtigt at markere sig med
både selskabsdanse og balletter, og han
indtræder i faderens tidligere embede
som hofdansemester.

Nordiske temaer var på dette tidspunkt
et ønske på Det kg!. Teater, og ballet-
mester Galeotti havde i 1801 stor suc-
ces med sin ballet "Lageltha" til musik
af Claus Schall over en historie taget
fra Regnar Lodbrogs saga i Saxo's dan-
markshistorie. Også Laurent ønskede at
forsøge sig i denne genre, og resultatet
blev balletten "Sigrid" med musik af
Schall. Laurent anvender rollerne i bal-

letten som navne på kontradansene i sin
meget detaljerede koreografi til konge-
familiens optræden ved festen på Ama-
lienborg i foråret 1803.

Dansk Dansehistorisk Arkiv har i stu-
diekredsform arbejdet med rekonstruk-
tion af nogle af disse danse, og Køben-
havns Universitet har i forårssemestret
1996 arrangeret et kursus med emnet
"Dans i København omkring år 1800".
Danserekonstruktionen indgår i dette
kursus.

Resultatet opføres i Universitetets
festsal i hovedbygningen på Frue
Plads den 14. og 15. maj, begge gange
kJ. 20.

Dansene udføres af studerende og
medlemmer af dansearkivets studie-
kreds. Arrangementet indgår i universi-
tetets Kulturby-96 program og har fået
støtte fra Dronning Margrethes og Prins
Henriks Fond og Augustinus Fonden.
Til dækning af underskuddet vil danse-
arkivet dog tage en entre på 30 kr. Bil-
letsalg ved indgangen.
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Begyndelsen af dansen "La Sigrid", som er en af Pierre Jean Laurent's kontradanse til hoffesten i 1803. (Dronningens Hånd-
bibliotek).


