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Køb billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Sidste tirsdag havde vi en intens teateraften i Snurretoppen. Jacque Lauritsens
udgave af Faldet, Albert Camus klassiker om samvittighed og det eksistentielle
valg, gav stof til eftertanke.
Et bord, en stol, et æble. Jakken af og senere på igen. Diskrete ændringer i
lyset på en næsten nøgen scene. I denne asketiske iscenesættelse havde
skuespilleren teksten og refleksionen at holde sig til. Og så nærværet.
Et koncentreret publikum fulgte faldet fra uselvisk og samvittighedsfuld idealist
til selvudleverende kyniker. Den smertelige erkendelse af selvbedrag blev
leveret med næsten masochistisk nydelse. De suk og små gisp af latter, der
undslap publikum, vidnede om, at den mentale rutchetur fandt genkendelse.



Og nu er vi nået til…

Mungo Park Kolding

De Stuerene
Onsdag d. 9. november kl. 19.30
Erikstruphallen
20 år med Dansk Folkeparti.
Mungo Park Kolding ser nærmere på de forandringer,
der er sket mentalt og værdimæssigt siden 1995, hvor
Danmark fik et nyt parti. Et parti, som har ændret indhold
og tone i den offentlige debat.
I en blanding af satire, portrættering og fortælling undersøges historien om Dansk Folkeparti. Det
handler om Pia Kjærsgaard og hendes parti, der i de første år blev dømt ude som politisk ukorrekte
af det politiske parnas, men som nu står i centralt i dansk politik og kampen om de danske værdier
og om magten.
Men skandalesagerne skurrer. Racismedomme og kontroversielle udtalelser har været og er DF’s
faste følgesvend.
Så fik Nyrup ret? Bliver Danmarks største borgerlige parti aldrig stuerent? Eller er den gamle kritik
langt ude i skoven?
Fem skuespillere portrætterer Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Morten Messerschmidt og
andre nøglepersoner fra den danske politiske scene igennem de seneste årtier.
Pia Kjærsgaard har forfattet forestillingens prolog.



Sidste forestilling før jul: Igen

med Åben Dans. Lørdag 26. november kl. 11.00, Erikstruphallen
Vidunderlig dans for børn mellem ½ og 4 år og deres voksne.
Igen er på besøg for tredje gang.

Velkommen i teatret

