TEATERTILBUD TIL
UNGDOMSUDDANNELSER, EFTERSKOLER OG HØJSKOLER
SÆSON 20/21

POLLY OG
STORMEN

GRANHØJ DANS

BLACK BOX - 13 ÅR+

AN EVE AND
AN ADAM

17. OG 24. OKTOBER 2020 KL. 15.30
22. OG 23. OKTOBER 2020 KL. 20.00
28. OG 29. OKTOBER 2020 KL. 11.00 OG KL. 20.00

11. NOVEMBER 2020 KL. 19.30
12. NOVEMBER 2020 KL. 10.30

BLACK BOX - 14 ÅR+

Sofia Pintzou og Mikolaj Karczewski
Lærke Schjærff Engelbrecht, Jela Natius Abildgaard, Alexander Clement,
Jakob Hannibal, Ulla Henningsen og Peder Holm Johansen

“Hvad hvis man ikke gider ende sine dage i Hirtshals med at
sidde og æde pomfritter nede på havnen? Hvad så?”
Hirtshalspigen Polly starter i gymnasiet i Hjørring. Her bliver hun
hurtigt en del af den populære pigegruppe. Hun svigter sin
bedsteveninde Kat, trodser sin far og farmors formaninger, og
tager med sine nye veninder til fest i Aalborg. En ny verden åbner
sig for Polly og det kedelige provinsliv i Hirtshals, bliver hurtigt
udskiftet med vilde byture, druk og drenge – lige indtil hun vågner
en morgen og opdager, at hendes ’venner’ har delt billeder af
hende på nettet...
Polly og stormen er en dramatisering af Sarah Engell og Sanne
Munk Jensens ungdomsroman "Tag gaden tilbage" fra 2019.
Historien giver et blik på livet i provinsen – og om at få lov til at
være sig selv. Bogen tager fat i de svære emner og udfordringer,
som er relevant for nutidens unge, med fokus på digital mobning,
og hvad det vil sige, at blive udstillet på de sociale medier.
I co-produktion med Teater Nordkraft.

An Eve and an Adam stiller spøgsmålstegn ved, hvad der sker med
vores forhold til naturlig nøgenhed. Aktuelt ser vi i samfundet, at de
sociale medier bliver brugt til at udstille kroppen og tilsyneladende
findes blufærdigheden ikke mere, når det drejer sig om den nøgne
krop i den virtuelle kultur. Men samtidig bliver flere og flere unge
ofte fritaget for at gå i bad efter idræt i skolen.
Efter forestillingen inviterer vi til en snak om forestillingens perspektiver
nutidens kropsidealer og kropsforskrækkelse.Der vil være mulighed for
at stille spørgsmål til danserne. Det endelige program offentliggøres i
starten af september.

VI ANBEFALER AN EVE AND AN ADAM TIL UNGE FRA 14 ÅR+.
MED FORSLAG TIL UNDERVISNINGSBRUG I:

RELIGION / KRISTENDOM
Hvordan kan kristendommen hylde Eva og Adam uskyld/renhed/
ægthed og på samme tid forbinde nøgenhed med kyskhed.
Hvorfor kan man ikke være nøgen og jomfruelig på samme tid?

VI ANBEFALER POLLY OG STORMEN TIL UNGE FRA 13 ÅR+.
MED FORSLAG TIL UNDERVISNINGSBRUG I:

HISTORIE

DANSK

Hvordan har vores forhold til kroppens naturlighed ændret sig
gennem tiden?

med fokus på adaptationen fra bog til teaterforestilling
fokus på unges brug af digitale medier
fokus på ungdomsliv
fokus på ny dansk dramatik

SEKSUALUNDERVISNING
Hvordan kan vi som samfund blive bedre til at acceptere hinanden,
som vi er? Og hvordan undgår vi at opdrage til kropsforskrækkelse?

ROMEO
OG JULIE

FRØKEN
JULIE

STORE SAL - 15 ÅR+

BLACK BOX - 15 ÅR+

19. NOVEMBER - 19. DECEMBER 2020
HVERDAGE KL. 19.30 OG LØRDAGE KL. 15.00
DOG 24. NOVEMBER OG 8. DECEMBER KL. 14.00

15. APRIL - 8. MAJ 2021
HVERDAGE KL. 19.30 OG LØRDAGE KL. 15.00
DOG 20. OG 27. APRIL KL. 14.00

Luise Kirsten Skov, Lue Støvelbæk,
Hans Holtegaard, Lone Rødbroe, Michael Brostrup,
Simon Kongsted, Benjamin Hasselflug, Sara Marie Maltha,
Jørgen Bing, Mathias Bøgelund, Nicklas Søderberg Lundstrøm og Molly Koppel

Maria Cordsen, Albert Stein Ankerstjerne
og Linnea Voss

Alt er HOT, hjerter brænder, knive blinker og følelserne er sat på
spidsen. På grund af en uafklaret strid mellem slægten Montague
og slægten Capulet - som ingen i øvrigt kan huske, hvad handler
om - kan det forelskede unge par Romeo og Julie ikke få hinanden.
Men deres kærlighed må forenes! Romeo flygter, og Julie tager et
dristigt valg: Et sovemiddel skal hjælpe deres kærlighed – og snyde
døden.
William Shakespeares (1546-1616) klassiske kærlighedstragedie er
stadig brændende aktuel den dag i dag, 425 år efter. Saxofonist og
komponist Benjamin Koppel sætter nye toner til Shakespeares
klassiske tekst med nykomponeret musik. Forestillingen tager fat
på helt universelle emner og store følelser, som vi både kan spejle
os i og lære noget af.
VI ANBEFALER ROMEO OG JULIE TIL UNGE FRA 15 ÅR+.
MED FORSLAG TIL UNDERVISNINGSBRUG I:

MUSIK

med fokus på den musiske fortolkning
og nykomponeret musik af jazz-ikonet Benjamin Koppel

DRAMA

Sankthansaften tropper herregårdsfrøkenen op i køkkenet, hvor
tjenerparret Jean og Kristin holder til. Frøken Julie bliver tiltrukket af
Jean, der ikke kan modstå Frøkenens forførende leg. Snart står det
ikke længere klart, hvem der har magten i begærets spil, og da
solen står op dagen derpå, er alt forandret...
Da August Strindberg (1849 – 1912) udgav Frøken Julie i 1888, var
sædelighedsfejden, kønsrolledebatten og kampen om ligestilling på
sit højeste. Stykket blev vurderet som usædeligt, og var så
skandaløst og politisk ukorrekt, at det blev forbudt. I dag er det
kendt verden over, og peger til stadighed på nutidens aktuelle
diskussioner om køn, sex og magt.
I vores opsætning af det naturalistiske drama, bliver Strindbergs
begær efter et teater, hvor alt på scenen er virkelighedsnært,
udfordret. Tiden har givet os nye muligheder til at stilisere
Strindbergs eksplosive kønsrollestykke. Det kan eventuelt være et
forslag til en vinkel i dramaundervisningen.
VI ANBEFALER FRØKEN JULIE TIL UNGE FRA 15 ÅR+.
MED FORSLAG TIL UNDERVISNINGSBRUG I:

DANSK

med fokus på tragedien, spillestil og
fortolkningen af den klassiske tekst

med fokus på de nordiske sprog

HISTORIE

DANSK OG HISTORIE

med fokus på Shakespeare som klassiker og
den elizabethanske æra

med fokus på det moderne gennembrud og sædelighedsfejden

ENGELSK

DRAMA

med fokus på Shakespeares skrivestil

med perspektiv på det naturalistiske teater
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