
Se i browser

Vi har fået et problem: Forestillingen TURIST er blevet flyttet fra kl. 16:00 til kl 20:00 –
på søndag den 6. marts. Vi kan kun opfordre til at streame Birgitte Nyborg og "Borgen"
og se den forrygende fysiske og underholdende forestilling med Don Gnus fabelagtige
artister og dansere.

Køb billetter her

Hvis du ikke tidligere har stiftet bekendtskab med d'herrer
fra Don Gnu, har du chancen nu – med risiko for at blive
afhængig af deres scenekunst. Hvis du er under 25 år er
prisen for en billet kun 100 kr. Handlingen foregår i en
lufthavn, hvor vi alle må igennem magnetkontrollen
sammen med handlingens tre typer: Der er
charterturisten med ”all-inclusive'” der har to ugers ferie,
hvor han skal ned og bruge hele sin årsløn og være den
person, han drømmer om.

Backpackeren leder efter den unikke og øde
oplevelse, hvor han kan være i ét med naturen. Han
filmer sig selv undervejs for at dokumentere sin
rejse og kommunikere den online, for intet er, hvis
ikke det er på de sociale medier. Den sidste er
forretningsmanden med de korte rejser. Han er
interesseret i storbyferie og kulturelle oplevelser.
Han har fire dage og har derfor et klart skema for,
hvad han skal nå at se. Når det så ikke går efter
hans Excel-ark, er der en helt anden side, der
træder frem.

Det går ikke stille af. I forestillingens midterste del
udvikler lufthavnen sig til et absurd og
mareridtsagtigt univers. En stemme annoncerer at
alle fly er aflyst, og lufthavnen lukker ned. De tre
turister er fanget. Den sidste rest af civilitet mellem
turisterne forsvinder, og der opstår regulært
håndgemæng. I en serie af tango og koreograferet
slåskamp kæmper de tre dansere mod hinanden.
Først føres der krig med hænder, fødder og albuer,
men kampen udvikler sig til en syret
actionsfilmsinspireret sekvens, hvor scenens
baggrundsskærm forvandles til en slags voldsmenu,
hvor turisterne kan swipe mellem både historiske og
nutidige våben, som bruges til at bekæmpe
hinanden

Uden at afsløre slutningen kan vi røbe, at vi kommer
op i højderne i historien om evolutionen og
menneskets rolle som turist i verden for at ende i
den tomme afgangshal. At rejse er at leve, men
vores turister kæmper sig frem til den erkendelse, at
det ikke handler om destinationen, men rejsen dertil.
Det vil glæde os, hvis du vil bruge en timestid på
TURIST. Birgit Nyborg og Borgen kan du altid hente
igen på DR's streamingtjeneste, det kan du ikke
med en oplevelse i det levende teater.

Koncept & koreografi: Jannik Elkær & Kristoffer
Louis Andrup Pedersen

Performance og koreografi: Petras Lisauskas,
Mikolaj Karczewski & Kasper Buus
Musik: Alice Carreri
Koncept, lys og video: Christoffer Brekne
Tango coaches: Camilla Maria Dahlgren & Linus
Aabye Jensen

Co-produceret af: Bora Bora – Dans og Visuelt
Teater

Foto: Emilia Therese & Engedal Fotograf
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Opdater dine oplysninger
Denne mail er sendt af Silkeborg Teaterkreds.
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