SK2013

Kierkegaard for børn
Kierkegaard-relateret teater – 2013
Det prisbelønnede Teatret Gruppe 38 har i forbindelse med markeringen af Søren
Kierkegaards 200-års fødselsdag i 2013 to forestillinger i udbud, som relaterer sig til
fødselaren. Begge forestillinger udbydes som turnéforestillinger i perioden og
henvender sig til projektmagere og arrangementsplanlæggere i fejringsåret. Desuden
spilles den ene af forestillingerne på egen scene i Aarhus fra den 18/3-21/3 2013.
Er man interesseret i at booke én af forestillingerne, bedes man henvende sig direkte til
teatret for at høre nærmere om ledige datoer, lokalekrav, priser m.v.
Hvor Kierkegaard i Begrebet Angest beskriver angstens fænomener og spørger,
hvad angsten viser om det, at være menneske, undersøger Teatret Gruppe 38 i
forestillingen Jeg er ikke bange for noget det alment gyldige i angstens eller
frygtens tilstedeværelse; angsten som et lod, men også som følelse til forståelse
af verden. Temaet går igen i forestillingen Jeg har alt, der kort fortalt handler om
at miste – herunder angsten for og håndtering af tabet; som SAK siger, er der;
”… ingen, der spørger én, når man vil ind, ingen når man vil ud.”
Begge forestillinger henvender sig til børn fra 8 år og op, samt voksne. Det er
store temaer, at tumle med, men Teatret Gruppe 38 har gode erfaringer med at
præsentere også børn, for eksistentielle problemstillinger. Erfaringen viser, at
børn sagtnes kan konfronteres med og reflektere over store spørgsmål, uden
nødvendigvis at skulle tages på med fløjlshandsker. Ja – det er faktisk én af de
ting Teatret Gruppe 38, er kendte for.

Et par citater fra børn, der har set Teatret Gruppe 38’s forestillinger:
Det er den bedste forestilling, jeg nogensinde har set, for nu ved jeg hvorfor, man skal
dø. Mathilde, 6 år.
Først blev jeg bange, men til sidst blev jeg så glad, at jeg skulle hoste. Marie, 10 år
Først troede jeg bare det var teater – men det var kun i starten… Martin, 10 år
Herunder følger en kort præsentation af forestillingerne. Billeder, film og
anmeldelser, kan ses på www.gruppe38.dk

JEG ER IKKE BANGE FOR NOGET
Turnéforestilling 2013
På egen scene fra den 18/3-21/3 2013. Alle dage kl. 9.30 og 11.00

Vi véd
at spøgelser er usynlige, med mindre de tager et hvidt lagen over sig
at det er bedst at gå i en stor bue uden om det forladte hus for en sikkerheds skyld
at det er sjovt at klæde sig ud, og at det er derfor julemanden ikke altid er ægte
at en fugl i et bur er værre, end ti på taget og
at det er hundrede procent sikkert, at der muligvis ikke er noget at være bange for
*****
… forestillingen bliver både gribende og morsom. På én og samme tid. Det skønne er,
at vi skal forestille os langt det meste. Der er ingen gode argumenter for at gå udenom.
Det er noget skånselsløst godt, som lurer derinde… (Århus Stiftstidende)
*****
Som publikum skifter man mellem at le, krybe sammen, blive rørt, eftertænksom og
hunderæd… Her er der poesi, musik, billeder og historier, der gør det muligt, at skabe
sine egne forestillinger, inde i forestillingens rum. (Kultunaut)
Premiere i 2012.
Uegnet under 8 år
Varighed 50 min.
Instruktion: Catherine Poher
Medskabere: Bodil Alling, Søren Søndberg, Søren la Cour, Paolo Cardona, Lars K. Olesen, Marie
Netterstrøm, Jonas Vest
Særlig tak til: Ray Nusselein, Valentine Fell

JEG HAR ALT
Turnéforestilling 2013

Nu svir mine øjne og min mave gør ondt
For min kat er død på et splitsekund
Jeg har alt, og selvom jeg vidste
at alt, hvad jeg har, kan jeg pludselig miste
Så er det urimeligt svært at fatte
Det også skal gælde de elskede katte
Velkommen til Teatret Gruppe 38’s biografteaterforestilling, hvor glæde, nydelse,
bagvendt logik, frygt, snyd, dødsangst, forundring og bløde flødekarameller serveres
med skæve filmklip og fabulerende vrøvlerim… en fornøjelig rejse frem til en
melankolsk erkendelse af, at alt hvad man har, kan man også miste…

******
Hvor ofte er det lige, at man bliver bevæget i teatret, så det suuuger helt ned i maven
af virkelig vigtighed – og man letter fra sin magelige mås på tilskuerrækkerne og finder
sig selv svævende i rummet som en fjerlet og glad klukkende livsoptimist – i Gruppe
38’s nye biografteaterforestilling sker det. Teater i verdensklasse – mesterligt flot
strikket sammen. (Århus Stiftstidende)
Premiere 2010
Uegnet under 8 år
Varighed 50 min.
Medvirkende: Bodil Alling, Søren Søndberg
Teknisk afvikling: Søren la Cour
Film: Joakim Eggert
Dramatiker: Bodil Alling
Komponist: Søren Søndberg
Konsulenter: Folmer Kristensen, Amy Jensen
Teknik & Værksted: Søren la Cour, Jakob Kirkegaard
Scenografiske konsulenter: Poul Jepsen, Sille Heltoft
Kostumer: Birgitte Nisbeth, Elsebeth Hede Nielsen

SK2013 – arrangementet i overskrifter
Titel: Kierkegaard for børn
Dato: Kontakt Teatret Gruppe 38 for booking
Manchet: Det prisbelønnede Teatret Gruppe 38 har i forbindelse med markeringen af
Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i 2013 to forestillinger i udbud, som relaterer
sig til fødselaren. Begge forestillinger udbydes som turnéforestillinger i perioden og
henvender sig til projektmagere og arrangementsplanlæggere i fejringsåret. Desuden
spilles den ene af forestillingerne på egen scene i Aarhus fra den 18/3-21/3 2013.
Kontaktperson: post@gruppe38.dk, tlf. 8613 5311, www.gruppe38.dk

