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om længsel og afsked



Den sidste udflugt

Forestillingen Den sidste udflugt handler om afsked. Vi følger den ældre mand 
Hans og hans hjælper på en sidste udflugt gennem byen. Vi passerer gader, 
veje, pladser, lyskryds, fortov Hans har betrådt gennem sit liv; steder der har 
haft betydning for ham. Vi gør ophold på ved stoppesteder, udsigtspunkter 
og cafeer, hvor han mødte mennesker han lærte at kende og mennesker der 
efterlod ham i længslen. Vi ser hans liv i hverdagsrum, bakker af modgang, 
hjørner med strejf af lykke. Og mens vi går, går tiden, forfaldet sætter ind og 
en afsked nærmer sig.
Denne poetiske vandreforestilling bygger videre på Det Olske Orkesters 
mangeårige grundforskning med ’Übermarionetten’ samt erfaringer fra den 
stedspecifikke nattevandring ”Escape”. Lotte Faarup instruerer, Rolf Søborg 
Hansen designer objekter og Jonas Jørgensen laver lyddesign. Performer Øy-
vind Kirchhoff er en omsorgsfuld plejer for en gammel mand i form af en men-
neskestor dukke placeret i en rullestol. 

Med associationer til Haneke’s film ”Amour” og Dan Turèlls ”Gennem byen sid-
ste gang” tager vi på en sidste udflugt med to forskellige personer, der til for-
veksling ligner hinanden temmelig meget…



HVOR KAN FORESTILLINGEN OPFØRES
Forestillingen Den sidste udflugt er en særlig kombination af dukketeater i 
menneskestørrelse og vandreforestilling gennem byrummet.
Hver enkelt turnéforestilling vil blive designet lige præcis til arrangørens på-
gældende by, når der vælges rute for forestillingen og vil dermed involvere 
arrangørens knowhow om sin egen bys gader, pladser, grønne arealer, udsigts-
punkter og cafeer. Det vil også give det lokale publikum en chance for at opleve 
deres by på en helt ny måde – her set ud fra fortællingen om en gammel mands 
særlige, smukke og vemodige hverdagsminder og afsked med denne by.

FORESTILLINGEN OG PUBLIKUM
Forestillingen er en eksklusiv oplevelse for et lille sluttet selskab på 20 perso-
ner som gennem de 2½ time forestillingen varer, kommer helt tæt på perfor-
meren og hans dukke: den gamle mand i rullestolen. I dette selskab bliver pub-
likum inviteret ind til filosofisk samtale om liv og eksistens og til at give deres 
bud på, hvad de ville vælge på deres sidste udflugt i livet. I løbet af vandringen 
tages der også omsorgsfuldt hånd om publikum, når der både gås, gøres op-
hold og holdes pause på en café hvor der serveres et mindre traktement.

Den sidste udflugt er en helt særlig oplevelse for en eksklusiv gruppe og for-
di hele forestillingen og dens publikum bevæger sig ud i offentligheden, ud i 
gadebilledet, får byen og dens mennesker også et kig med på denne særlige 
historie.

Den sidste udflugt er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 
scenekunst.

Det Olske Orkesters trilogi Overlevelse i nyere tid består af
Det førerløse menneske, Det kontaktløse forhold og Den sidste udflugt.



DRAMATIKER OG INSTRUKTØR Lotte Faarup

MEDVIRKENDE Øyvind Kirchhoff 

DUKKE- OG OBJEKTMAGER Rolf Søborg Hansen

     LYDDESIGNER Jonas Jørgensen

PR & FORMIDLING Lena Hedegaard / Art Attack  

KONCEPT 
En udendørs vandreforestilling 

    

STED 

Et bymiljø, gerne med adgang til offentlig transport, grønne arealer, café samt et 

indendørs mødested for publikum  

   

FORBEREDELSESTID 6 timer     SPILLETIDSPUNKTER Alle er mulige

VARIGHED ca. 2½ time ALDERSGRUPPE Alle, men anbefales for 10 år og op

ANTAL PUBLIKUM 20 personer pr. forrestilling

TURNÉ 15. april - 15. oktober 2023     PRIS 10.000 kr. eks. moms

EXTRA INFO 

Gerne en hjælper fra organisationen til at gå med, som kan sættes ind i konceptet 

på få timer. Aflysning i tilfælde af hård blæst og hård regn. Vi anbefaler publikum at 

iføre sig godt fodtøj og tøj efter vejret. Undervejs vil der være en let servering og 

være adgang til toilet. Forestillingen egner sig ikke for gangbesværede, men kan 

medtage rullestolsbruger (max. 1 pr. forestilling)

KONTAKT Charlotte Rindom, +45 2537 3083  

olskeorkester@gmail.com     www.detolskeorkester.dk


