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Læs om Viljen til Sejr

7. september 2015

-

Læs om Indeni

-

Bestil billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Sæsonen kom godt fra start med en velbesøgt generalforsamling i onsdags. Der var roser til
bestyrelsen fra alle sider. Vi bukker og takker.
Ditte Flink blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Og Reni Boe Jensen, Ll. Torøje stillede op og
blev valgt som ny suppleant. Velkommen.
Camilla Marienhoff gav pole-dancing en ny betydning i Tiden, døden og andre småting. Og det,
ikke at få serveret sin kaffe, blev til et næsten eksistentielt problem.
Ved osten og rødvinen fortalte Camilla om sin vej som kunstner. Der var stor lydhørhed og mange
spændende spørgsmål fra de mange medlemmer, der var mødt op.
Det store fremmøde vil nok får os til at overveje et lidt mere ydmygt traktement i fremtiden. Tak for
engageret deltagelse i vores alle sammens teaterforening.



Deres nyhedsbrevsredaktør vil nu kaste sig ud i, at lokke jer til at komme og se… min egen
forestilling:

Viljen til Sejr
- frit efter Shakespeares Coriolanus

Tirsdag d. 22. september kl. 19.30
eller

Onsdag d. 23. september kl. 19.30
Snurretoppen, Algade 32, St. Heddinge
Vigga Bro og jeg har bearbejdet et af Shakespeares stykker –
Coriolanus - til fortælling.
Vi har allieret os med en spændende og teatererfaren
musiker, Erling Hjernø. Han akkompagnerer den dramatiske
historie om magt, arrogance og demokrati.
Shakespeares sans for at afdække menneskelige drivkræfter,
har gjort hans dramaer til klassikere.
I Coriolanus tager han fat i magtens logik. Og selv om historien udspiller sig i Rom ca. 500 år før vor
tidsregning, en den uhyggelig aktuel.
Jeg vil ikke anprise mine egne fortræffeligheder, men citerer fra anmeldelse i Teateravisen:
Danmark har et fåtal rigtigt dygtige historiefortællere, og historien om byen Roms helt og redningsmand og skurk og landsforræder kræver det bedste af den, der vil lægge krop, stemme og emotionelt
register til fortællingen om Coriolanus. Hærføreren. Krigeren. Mennesket.
En sådan fortæller er Lene Vestergård. Og den dramatiske historie hun beretter for os i 'Viljen til sejr'
bliver yderligere forfinet, poetisk såvel som dynamisk, ved at hun har haft dansk fortællerkunsts grand
old lady, Vigga Bro, som instruktør.
Forestillingen varer ca. 5 kvarter.



Børneteaterprogrammet skal også i gang…
Barkentins Teater

Indeni

Lørdag d. 26. september kl. 11.00
Hårlev Bibliotek, Bredgade 1, 4652 Hårlev
Alder: 1½ til 4 år
Ting, der ligner noget vi kender, indeholder nogen gange noget helt andet. Det er frydefuldt, at
gætte med på hvad det er og hvilken vej rejsen tager.
En åben forestilling med plads til publikums medleven.
Varighed 25 minutter
Fra anmeldelse af Anne Middelbo:
”Ole Barkentin har sine tilskuerne i sin hule hånd. For han pakker sin forestilling ud lige så vidunderligt
pirrende, som når man åbner en julegave.”

Velkommen i teatret

