PRESSEMEDDELELSE SEPTEMBER 2017

Respektløs dukketeater-komedie baseret på virkelige middelalderlige
hændelser gæster Teater ZeBU
Der er tale om groft, kitschet og respektløst dukketeater, når Teater ZeBU den 20. september lader
tæppet gå for RÆVEN GÅR DERUDE – et gæstespil fra Det Olske Orkester og Teatret Værk.
Familieforestillingen er baseret en nyskrevet tekst af Lotte Faarup, der også er instruktøren bag
forestillingen.

Det Olske Orkester og Teatret Værk har sammen med den præmierede dukkemager Rolf Søborg Hansen og
jazzmusikeren Torben Snekkestad skabt en familieforestilling med den dejligt ukorrekte og altid sultne
hovedperson i spidsen: Ræven Reynard.
Ræven Reynard narrer de andre dyr og udstiller deres egoisme, magtbegær og hykleriske adfærd. Han
spiller de svage ud mod hinanden, slår helt og halvt ihjel og viser kun omsorg overfor sin familie.
Jungleloven hersker i det storpolitiske spil såvel som i skolegården, og man må være snu som en ræv for at
overleve.
’Ræven går derude’ spiller på Teater ZeBU i perioden 20.-29. september, og publikum kan se frem til en
grum og respektløs dukketeater-komedie til alle børn og unge fra 8 år.
For yderligere information, interviewaftaler m.v. kontakt venligst Jon Auring Grimm på telefon 27128558
eller mail: jonauringgrimm@hotmail.com.
Billetter kan reserveres på Teater ZeBUs hjemmeside – www.zebu.nu – eller ved henvendelse til teatret på
telefon 71 99 88 77.

Specialarrangementer I forbindelse med forestillingen afholdes der fire specialarrangementer med fokus
på forestillingens tematikker.
Statusøvelser med fokus på mobning/sociale dynamikker ved skuespiller Nanna Bang. Mandag den 25.
september kl. 12 samt tirsdag den 26. september kl. 10. Henvender sig overvejende til børn og skoleklasser.
Fake News og folkeforførelse ved radiovært og filosof fra Center for Vild Analyse, Rasmus Ugilt. Torsdag
den 21. september kl. 19 og torsdag den 28. september kl. 19. Henvender sig til alle.

OM FORESTILLINGEN:
Nyskrevet tekst og instruktør: Lotte Faarup
Medvirkende: Annemarie Jeppesen, Øyvind Kirchhoff og Bjarne Kalhøj
Scenograf og dukker: Rolf Søborg Hansen
Komponist: Torben Snekkestad
Gæstespil af Det Olske Orkester og Teatret Værk
Spilleperiode: 20.-29. september
Spilletid: 70 min.
Alder: Fra 8 år
ZeBU, Øresundsvej 4, 2300 København S.
Læs mere om forestillingen og køb billet på
www.zebu.nu/forestilling/raeven-gaar-derude/
eller 71 99 88 77
Læs mere om ZeBU på www.zebu.nu

