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Læs mere om Ritual

3. oktober 2017

-

Læs mere om Grev Gris

-

Køb billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Desværre blev Udspring aflyst. Tove Bornhøft havde forvredet knæet alvorligt. Formanden havde
nået at skrive ud til alle, der havde købt billet. Så det var kun et enkelt ægtepar der gik forgæves.
Vi fik en hyggelig sludder i Snurretoppens foyér.
Aflysninger er heldigvis uhyre sjældne.
Der arbejdes på en erstatning 24. januar med Vigga Bros seneste – og sidste, siger hun –
forestilling. Mere om dette senere.



Danseteatret NEXT ZONE

Ritual
Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.30
Erikstruphallen
Magisk, kraftfuld danseforestilling
inspireret af Inuit kultur, breakdance og arktisk natur.
To breakdansere i verdensklasse:
Daniel “Sonic” Rojas og Dany “Nono” Grimah
En visuel rejse, hvor dans, musik og lys smelter sammen med
menneskets og naturens urkræfter. Forestillingen sammenstiller traditionel Inuit kultur og dens forhold til det magiske og
besjælede med rå, urban breakdance kultur.
Begge kulturer har overlevelse som drivkraft og begge har brugt dansen til at takle konflikter.
Mens Inuit kunst er vokset ud af den arktiske vildmark, er hip-hop og breakdance vokset ud af de
mest rå miljøer i Bronx.
Hos Inuitfolket har trommedans været brugt som retspleje, idet stridigheder kunne løses gennem
dansen. Breakdance har battles, hvor fighterånd transformeres til markante kunstneriske udtryk.
Koreografen Lene Boel i tæt samarbejde med den prisbelønnede komponist Rex Casswell og
Danmarks mest markante lysdesigner Jesper Kongshaug.



Det lille Turneteater

Grev Gris
Lørdag d. 28. oktober kl. 11.00
Hårlev Bibliotek
For alle over 4 år
Her er historien om Prins Knud og den lille gris, som hoffolkene
forsøger at tilpasse til livet ved hoffet. Jordnær mudderpølglæde
skal trimmes til fornemhed.
Om at vokse op, at gå i skole og ikke mindst om at være venner og være sig selv. En klassiker
baseret på Thorstein Thomsens bøger.

Velkommen i teatret

