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Kære medlemmer og teatergængere!

Leonardo fungerede desværre ikke så godt på den høje scene i Erikstruphallen. Vi var for mange
da vi stod på scenen, det var ubekvemt at komme ned i salen, og da vi endelig sad i salen, var
flere passager skjult bag det forreste scenografi-podie.
Peter og Tilde fra Asterions Hus var ærgerlige over, at de ikke havde forudset problemerne med så
høj en scene. Forestillingen hos os var den første Leonardo, de har spillet udenfor deres eget
teater på Refshaleøen.
De har sendt os manuskriptet til Leonardo. Vi sender det med til de, der gerne vil læse da Vinci’s
tanker om skønhed, farver, anatomi mm.
Vi beklager, at forestillingen ikke levede op til vores forventninger om en god teateroplevelse.



Nu kan vi præsentere en forestilling, som er skabt til de mange scener over hele landet:
Folketeatret

Vrede
Fredag 24. februar kl. 19.30
Erikstruphallen
På overfladen er Alice (Sara Boberg)
en kvinde, der har alt.
Hun er en velanset hjerneforsker.
Hendes mand (Troels Lyby) elsker
hende. Deres søn klarer sig godt i
gymnasiet. De lever det gode liv,
præget af de rigtige holdninger.
Da sønnen bliver taget i at male racistiske slagord på en moske, ryster fundamentet under den
veluddannede og tolerante families selvforståelse. Hvordan kunne det ske? Hvor kom hadet fra?
Men Alice har selv en fortid hun næsten har glemt. Med politisk aktivisme og passioneret vrede. En
ung journalist kradser i fernissen i den perfekte facade… og handlingen tager helt uventede
drejninger
Et drama om moral og dobbeltmoral.
Medvirkende:
Sara Boberg, Troels Lyby, Camilla Bendix, Tanya Lund Andersen, Benjamin Boe Rasmussen,
Elliot Crosset Hove og Jacob Weble

Velkommen i teatret

