forestillingsprogram

VELKOMMEN TIL TEATRET ZEPPELIN
Kunstnerisk leder Mie Brandt
Det er aften og vinter. Uden for vinduet sner det. En
dreng er på sit værelse. Han burde sove, men kan ikke
falde til ro. For tankerne myldrer. Drengen tænker på
sin søster og lidt på sin mor. De er begge to væk. Nu
bor drengen alene med sin far.
... Det billede er ikke umuligt at forestille sig. Statistikken viser da også, at
51 % af alle ægtepar bliver skilt. Men uanset ’normaliteten’ er skilsmisse
ofte en stor omvæltning for en familie. I særdeleshed for børnene, som
ikke har valgt ’at blive skilt’. Vi er måske tilbøjelige til at mene, at det ikke
er så slemt. Mange oplever det jo, det er almindeligt – det dør man ikke af.
For drengen i vores fortælling er det lige præcis dét, man kan – dø af det.
Døden fylder meget i hans tanker. Men han har en plan, en overlevelsesstrategi – han bruger sin fantasi til at bearbejde sorgen over sit tab.
Hans fantastiske ’rejse’, vi følger, er indre, men udspilles i det ydre;
den omverden, han forestiller sig og fremmaner, spejler hans indre kaos.
Døden er hele tiden til stede som en mulighed og et valg. I overført
betydning er drengens hjerte det springende punkt, fordi det er dér, det
gør mest ondt. Den nemmeste vej ud af smerten må være at bytte det
hjerte, som er hans, med et nyt hjerte, ét som ikke tager tingene alt for
nært. Et glad og tilfreds hjerte uden de store behov. En hunds hjerte for
eksempel. Det er lykkeligt, bare der er mad nok og en hyggelig kurv at
putte sig i. Det er mindre vigtigt, hvor den kurv befinder sig.
Men drengen mærker, at det måske ikke er det rigtige med et hundehjerte.
Han beslutter sig for at generobre sit eget blødende men trods alt lystigt
bankende drengehjerte og tager på mission, kampklar og i fuld mundering.
Og det er hér, jeg fælder en tåre for drengens mod og evne til at hive sig
selv op. Han har det virkelig skidt, men livsviljen og livskraften er alligevel
stærkere end den overvældende smerte og krise, som han befinder sig i.
Rigtig god fornøjelse med forestillingen!

ET DRØMMEEVENTYR FOR ALLE VÅGNE
Dette er historien om Drengen, der får stjålet sit hjerte og byttet det ud
med en rød hunds hjerte. Hjemme hos Drengen er tingene slet heller ikke,
som de plejer: Mor er rejst, lillesøster er ligeså borte, og far siger, at det er
bedst at fortsætte, som om ingenting er sket. Men ’ingenting’ vil Drengen
ikke længere finde sig i! Så han trækker i sin mundering og drager sammen
med den røde hund beslutsomt ud på en mission gennem et stormfuldt
snevejr for at finde sin forsvundne lillesøster og sit hjerte igen. Undervejs
møder Drengen en kvinde med en høj pande, der lever af at sælge hjerter,
pigen Mi, som dukker op, men hele tiden forsvinder igen, en død sommerfugl, en bunke døde fugle og sin døde bedstefars købmandsbutik.
Alt imens indtræder forvandlingen fra dreng til hund ganske langsomt. Og
selvom missionen er klar og målet måske ganske nær, er der så i grunden
ikke også visse fordele ved at have et bekymringsløst hundehjerte?

”

Skift hjerte, skift liv
- og du bliver tilfreds.
Og sådan er det så smart,
synes du ikke? ”
Kvinden med den høje pande

”

Dit hjerte kan briste.
Det kan gå i stykker,
men det kan også hele igen.
Dit hjerte er det mest
forunderlige ved dig
- det kan alt. ”
Mi
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OM TEATRET ZEPPELIN
Teatret Zeppelin er et charmerende teaterhus i hjertet af Vesterbro.
Husets smukke teatersal har igennem mere end 20 år lagt gulv til et væld
af unikke, medrivende og opfindsomme forestillinger for hele familien.
Teatrets opsætninger ligger på så højt og anmelderrost et niveau, at de
store teatre landet over har fået seriøst modspil og kamp til stregen.
Vores vision er at give familien en anderledes, fælles teateroplevelse i en
form og med et indhold, som rører os – børn som voksne – inderst inde.

Der er meget mere på programmet hos Teatret Zeppelin

Kommende forestillinger
10.-15. april

PARADIS

gæstespil af Teater Refleksion & De Røde Heste

23.-26. april

3RD

gæstespil af Freestyle Phanatix

Fra 8 år. Nærværende dukketeater baseret på Kim Fupz Aakesons livsbekræftende historie af samme navn

Fra 6 år. Imponerende street dance-forestilling med seje trin og en dybere historie baseret på Newtons 3. lov

1. sep.-26. okt. RONJA RØVERDATTER

forestilling af Teatret Zeppelin

Fra 7 år. Astrid Lindgrens store fortælling om to rivaliserende røverfamilier og et venskab, der flytter bjerge

Billetbestilling: 33 22 04 78 - www.zeppelin.dk

MANGE TAK TIL...

Den A.P. Møllerske Støttefond

samt:
Gyldendal Forlag & Louis Jensen
Højskolen Snoghøj
Claus Poulsen, BUF
Overlæge Jan Kufahl
Emilie Freja Skjoldager
Find Teatret Zeppelin på Facebook & Instagram

