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Overskrifter:

 Thurø Musikteater: BERLIN
 Don Gnu: HUMAN IN BALANCE Læs programmerne på:

www.silkeborgteater.dk
www.boerneteater-silkeborg.dk

Kære teatergænger
Hvis du kunne lide forestillingen Edith Piaf i 2018, vil du sikkert også nyde den musikalske rejse
til Berlin i selskab med Uta Motz og Anders Allentoft fra Thurø Musikteater den 27. februar ved
cafébordene i Kedelhuset. Du kan også opleve dans, gøgl og humor med akrobaterne og danserne 
på DON GNUs store, roterende vippescene i HUMAN IN BALANCE den 6. marts. Det er en 
oplevelse ud over det sædvanlige!
Husk at støtte den lokale teaterforening: Bliv medlem af Silkeborg Teaterkreds og få rabat på alle 
forestillinger: https://jmts.dk/program/medlemskab-teaterkredsen-2019-20/ 

Anders Allentoft og Uta Motz i den 
musikalske forestilling BERLIN – frihed er 
ikke en selvfølge

HUMAN IN BALANCE – en smuk 
forestilling med 4 dansere fra Don Gnu – 
Reumert-nomineret i 2018

BERLIN – Kedelhuset den 27. februar kl. 19:30
En musikalsk tidsrejse inspireret af af Jesper Clemmensens bog ”Flugtrute Østersøen” 
og af Uta Motz’s egne oplevelser i Berlin, hvor hun tidligere har boet.

Handlingen: Otto og Grethe er nyansat i ”Hap-
py Travel”, der arrangerer rejser til Berlin. De 
står for de informationsaftener, rejseselskabet 
arrangerer rundt omkring i Danmark for at 
vække lysten til at besøge byen med den spæn-
dende arkitektur, de pikante kabaretter og den 
gode øl. Alt er planlagt i en let causerende og 
underholdende stil som en musikalsk tidsrejse 
igennem det sidste århundred, der skal få
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publikum til at mærke historiens vingesus.
Men Grethes oplevelser fra tiden i det gamle Østtyskland 
presser sig på. Musikken vækker hendes erindringer, som 
bliver så levende, at hun ikke kan holde dem tilbage. Otto 
kommer på hårdt arbejde for at holde infoaftenen i det lette 
spor, som de egentlig havde planlagt.

Otto og Grethes musikalske tidsrejse bliver til en påmindelse 
om, at friheden ikke er en selvfølge. Her, midt i Europa, kan 
politiske systemer ændre sig i hastigt tempo. Med sange i øst 
og vest på tysk, jiddish, dansk og engelsk kommer de to 
sprælske musikere igennem det sidste århundred og gør 

Berlin-murens historie levende på ny. Fra 20'erne til 90'erne på 70 min. Hold fast i 
naboen, det går stærkt.
Grethe Müller spilles af Uta Motz og Otto Keldsen af Anders Allentoft: Varighed 70 min

HUMAN IN BALANCE 
Jysk Musikteater, Teatersalen, den 6. marts kl. 19:30

Oplev et magisk sammensurium af ekstremsport,
komedie og kunst, når DON GNU sætter alt på et bræt!
Hovedpersonen er et gigantisk halv tons tungt roterende
balancebræt. Et kunstværk i sig selv - men også en
kraftfuld og poetisk visualisering af de menneskelige
relationer. 
Med live-musik, vilde stunts og danserne balancerende på det
gigantiske balancebræt opstår magien og fortællingen om magt,
balance og ubalance mellem mennesker. Danserne fra et land med
bagende sol og sydens hverdagskaos møder de velstrukturerede,
kølige nordiske nuancer, der danner rammen om det levede liv i
Skandinavien, i en nervepirrende balanceakt mellem det skæve
og det regelrette, mellem orden og kaos - og mellem mennesker
og dets mange forskellige kulturer. 

En poetisk, fysisk og musikalsk fortælling, der minder os om, at
vi ikke kan bevæge os uden at vores adfærd påvirker andre. 

Forestillingen blev til som udviklingsprojekt mellem de to euro-
pæiske kulturhovedstæder Aarhus og Pafos 2017. Første del blev
udviklet under åben himmel på gaden i Pafos, Cypern i maj 2017 i
et tæt samarbejde mellem DON GNU og danserne.

I efteråret 2017 flyttede det gigantiske balancebræt
indendørs i det kolde nord, hvor holdet arbejdede videre på
den endelige dansk/cypriotiske udgave, der havde premiere
i november 2017. Varighed: 60 min.
Medvirkende: Evi Karsera (Cypern), Alexia Nicolaou (Cypern). Petras Lisauskas (Lithauen)
Frederik Pors Jakobsen (Danmark)




