www.silkeborg-teaterkreds.dk
www.boerneteater-silkeborg.dk
19-09-16

Nyhedsbrev nr. 77

I dette nyhedsbrev kan du læse om to meget forskellige forestillinger: Den sorte komedie MIN FAR, som
opføres den 3. oktober, og klima-gyseren NO PLANET B, som opføres den 6. oktober:

MIN FAR - en komedie om at miste grebet
JYSK MUSIKTEATER mandag den 3. oktober kl. 19.30
Når Folketeatret flytter til silkeborg for en aften med den
rørende og tragiske komedie MIN FAR, kan publikum
ikke alene forvente en Danmarkspremiere, men også en
fejring af Ole Thestrups 40-års jubilæum som skuespiller.
Ole Thestrup og Anette Støvelbæk spiller far og datter i
dette gribende skuespil om demens. MIN FAR er et smukt
og skræmmende portræt af en mand, der mister
hukommelsen og kontrollen over sit eget liv og samtidig
et hudløst billede på, hvor svært det er at være pårørende
til en dement. Demens er en sygdom, som vedrører os alle.
I takt med at vi bliver stadigt ældre, vil flere og flere
opleve demens tæt på – enten på egen krop eller som
pårørende. MIN FAR sætter fokus på det mellemrum i
verden, som den demente befinder sig i og viser samtidig
de pårørendes magtesløshed og groteske virkelighed.

Foto: Thomas Petri

MIN FAR viser Ole Thestrup i en poetisk og bevægende
rolle, som afviger fra de roller Ole Thestrup igennem en
flot karriere har gjort til sit kendetegn.

Desuden medvirker Morten Hauch-Fausbøll, Kristine Yde, Morten Lützhøft og Karin Bang
Heinemeier. Forestillingen er instrueret af Geir Sveaass med scenografi af Marianne Nilsson, og
den varer 2 timer og 20 min. inkl. pause.
Handlingen
Faderen André er forvirret; engang var han stepdanser, og nu bor han sammen med sin datter
Anne og hendes mand Antoine. Eller var han ingeniør og hans datter bor i London med sin nye
elsker Pierre? Ansigter, navne, tid og sted blandes sammen i Andrés hoved.
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Vi ser verden gennem Andrés øjne, og går sammen med ham
vild i den mentale labyrint, han gradvist forsvinder i. Hans
datter navigerer med tyndslidt tålmodighed i krydsilden
mellem sin fars og sin ægtemands vrede og frustration og
kæmper en brav kamp i forsøget på at dele sin kærlighed,
tålmodighed og forståelse for dem begge.
Den skrøbelige humor og uafrystelige alvor er klar i MIN
FAR. Både komikken og den smertelige frustration ligger på
lur i de forviklinger, der opstår, når man ikke længere kan
tro på det man ser, eller genkende dem man møder.

NO PLANET B
KEDELHUSET torsdag den 6. oktober kl. 19:30
I sin anmeldelse i ”Ungt Teaterblod” skriver Emilie Lykke Hartz
bl.a.: ”Denne forestilling er bestemt ikke for sarte sjæle. Er man
ikke interesseret i klimaændringer og akademisk sprogbrug, bør
man nok holde sig væk. Til at starte med bryder skuespillerne
den 4. væg, og forsikrer publikum om, at de vil gøre os
”knogleangst”.
Angst er netop det rigtige ord, for publikum bliver kastet ud i
en rutsjebane af følelser og skarpe informationer omhandlende
vores klodes åbne sår.
En blanding af traditionelt dramatisk teater med performance–
lecture og stand-up guider os igennem vores klodes aktuelle
klimasituation, som bestemt ikke ser lovende ud.”
I dagbladet Information skrev anmelderen: ”Vigtigt og ærligt
teater om den miljøkatastrofe, de fleste af os helst lukker øjnene
for…og fordi de to skuespillere i overlevelsesdragter og gule
gummistøvler er så charmerende og så hudløst ærlige omkring
deres opfattelse af klodens jammerlige tilstand, så bliver
forestillingen både medrivende og tankevækkende”.
I forestillingen medvirker Sidsel Agensø og Maibritt Saerens.
Den er produceret af Power Play i samarbejde med Husets
Teater og Teater V.
Den varer 1½ time uden pause.
Billetter kan købes på http://www.jmts.dk/arrangementer/noplanet-b
Bemærk at prisen for unge under 25 år er 50 kr.
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