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Tycho Brahes spådom Johan Ludvig Heiberg Hent PDF Et skuespil i tre akter om de unge elskende Gustav
Brahe og Clara Gyldenstjerne, der ikke kan få hinanden på grund af en gammel familiefejde. Men den gamle
Tycho Brahe spår dog, at ikke alt er tabt, for når kærlighedsplaneten Venus står på himlen, vil deres elskov
kunne få lov til at folde sig ud. Opført første gang på Det Kgl. Teater 29.januar 1819. Bogen er skrevet i og
med samtidens sprog og retskrivning. Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) var en dansk dramatiker, digter,
kritiker og i en periode også chef for Det Kgl. Teater (1849-56). Johan Ludvig Heiberg var en markant

skikkelse i datidens københavnske borgerskab og kulturelite. Han introducerede genren ‘vaudeville‘ i dansk
teater, der sammenfletter skue- og syngespil. Han voksede op under privilegerede kår og havde derfor adgang

til både uddannelse og mange af den romantiske periodes største kulturpersonligheder såsom Adam
Oehlenschläger, familierne Rahbek og Bruun, Jens Baggesen, H.C. Ørsted og mange flere. Johan Ludvig

Heiberg var i øvrigt en bærende kraft i introduktionen af den tyske filosof Hegel og hans værker i Danmark.
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