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Læs om Mørket ligger under sengen - Se trailer til forestillingen her - Køb billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Vi får besøg af et verdensteater!
Gennem 35 år har det Århusianske teater Gruppe 38 udkrystalliseret et nærvær med publikum,
som bringer dem viden om:
Til utallige teatre, biblioteker, skoler og rådhuse i Danmark, flere gæstespil i Operahuset i Sydney
og Kennedy Center i Washington. Gruppe 38 forundrer og fryder både voksne og børn med deres
varme, poetisk-filosofiske måde at fortælle en historie. I februar deltager teatret i ’Nordic Matters’
på South Bank i London
Men først går turen til St. Heddinge med…

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN
Gruppe 38 i samarbejde med Teater2Tusind
Lørdag d. 4. februar kl.11.00
Erikstruphallen
For alle over 5 år
Mor og far kommer på overraskelsesbesøg
hos deres søn. Han har bare ikke tid. Ingen
hyggesnak og kagefis. Det er lige på hovedet
i seng. Godnat og sov godt.
Men hvordan skal man kunne falde i søvn, når
det kribler og krabler af forventning i hele
kroppen? Når man er sulten som en ulv eller
ved at dø af tørst, når det er for varmt eller for
koldt eller for lyst eller for mørkt?
Der er ingen barmhjertighed: Godnat, blev der
sagt!
Voksne som børn genkender sig selv i Bodil Alling og Peter Seligmanns ægtepar. Søren
Søndbergs er den travle - og musikalske - søn.
Varighed: 40 min.
Anmeldelser:
”Det er den udsøgte sans for detaljen, der får forestillingen til at
stråle... Alling og Seligmann er begge underdrivere. De er minimimikere, men de er samtidig maxiperformere, der ikke er til at
slukke.” Teateravisen
”Vi mærker helt ned i maven den fryd, der vokser ud af sengemørket, når man ligger der og bliver grebet af at finde på, finde
sammen og holde alle livets muligheder åbne.” Århus Stiftstidende
”Underholder alle… Udviser et ekstraordinært poetisk overskud…
Forvent at gå derfra i sprudlende højt humør.” Kristeligt Dagblad

Velkommen i teatret

