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"Arne Går Under" er dukketeater for voksne. En
humoristisk og poetisk mosaik af scener og syner, der
fremkalder de sidste dage i den deprimerede Arne A.
Mejbergs liv.
Et liv der ikke ser ud af meget på overfladen. Men som
oplevet indefra er en psychedelisk tour de force gennem,
dæmoniske jobcentre, outreret technofester, og mystiske
møder med afdøde familiemedlemmer, kinesiske
børnespøgelser og liderlige flodheste.
"Arne Går Under" åbner for en tiltrængt og tabuiseret
debat om en af de største sociale tragedier i dagens
Danmark: vores isolation, ensomhed og depression.
Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil
oplever op mod en kvart million danskere, at de ofte eller
dagligt føler sig ensomme og isolerede. For en del af dem
munder det ud i depression. Et enormt antal mennesker og
et forhold, der nævnes og problematiseres nu og da i medierne men som ellers bliver set som en
naturlig konsekvens af modernitetens urbanisering og et af storbyens grundvilkår: Alle, alene, sammen.
Men hvad er det for følelser der er på spil når isolationen bliver så ekstrem, at ens sind falder fra
hinanden og hvorfor er det så svært for pårørende at hjælpe? Hvilke tabuer lurer bag de mange lukkede
døre i Domus Vista? og er det en naturlig handling at tage sit eget liv?
”Arne Går Under” handler om Arne Mejberg, 30 år og arbejdsløs. Han bor alene i Rødovre i højhuset
Domus Vista, i en ét-værelses som han har overtaget fra sin afdøde alkoholiske far. Arne lider af en
depression, og den er ved at udvikle sig psykotisk. Han er holdt op med at tage sin medicin og tilbringer
det meste af sin tid alene i sin lille lejlighed, med at gruble over livets mysterier eller dagdrømme om
naboen Lizette, en sød sosu-assistent med ben i næsen.
"Arne Går Under" er på en gang en dybt sort humoristisk og ætsende kommentar til den måde vi har
indrettet os på i Danmark og samtidig et forsvar for - og opråb til alle Arnerne der går rundt derude i
virkeligheden og inde os selv: der er håb, humor og skønhed selv i en personlig og social tragedie af et
så enormt omfang.
Derfor vandt Mikkel Trier Rygård
Rolf Heim gav Mikkel Trier Rygård følgende begrundelse, da han vandt Bådteatrets Dramatik
konkurrence. ”Du skriver dialoger som er fængende, præcise, sjove, men også rørende. Der er masse af
humor, men ikke for at skabe en ironisk distance, men mere for at tegne en grotesk verden. Du skaber
syrede situationer og tegneserie billeder, men holder fast i troværdigheden. Du leger konstant med hvad
der er drøm, og hvad der er virkelighed, til drømmen bliver mere virkeligt end virkeligheden, og så
rammer du meget plet, når du beskriver - i gennem alt det - et ungt menneskes eksistentielle angst.”
Instruktør Rolf Heim Scenograf & Dukkemager Rolf Søborg Hansen På scenen Laura Müller, Rolf Søborg
Hansen. Pernille Nedergaard Haugesen og Karen Monrad Dramatiker Mikkel Trier Rygård Lys Sonja Lea Lyd Ida
Jacobsen Afvikling og bygger Jon Gelting
”Arne Går Under” spiller på Bådteatret fra 6. feb. - 5. marts 2016, Nyhavn 16Z, 1051 Kbh. K.
Mandag til fredag kl.20, lørdag kl. 17. Spiller også formiddagsforestillinger
Ønskes yderlig info kontakt venligst Lena Hedegaard, lena@baadteatret.dk Mobil 20 33 75 07

