Kom med Glad Teater på live transmitteret eventyrtogt
På en vindblæst havnekaj, fra et Foley-studie i Bådteatrets scenerum,
kaster tre skuespillere sig selv og publikum ud i en live transmission af
den mytiske fortælling om Odysseus, rejsen og kampen for kærligheden.
Skibet er ladet med både trojanske heste og historiske vingesus, når vores
entusiastiske Odysseus tager publikum med som statister på et kaotisk
eventyrtogt i det græske mod Ithaka og den skønne Penelope.
ODYSSEUS spiller på Bådteatret, Kbh. K. Premiere den 1. marts 2017
Odysseus spilles af Rune, en skuespiller med autisme og en kæmpe passion for
Odysseen. Rune styrer og instruerer sine medspillere med fast hånd og med en
ukuelig sans for detaljen - intet er overladt til tilfældighederne, det skal gøres på
den HELT rigtige måde! Men som Odysseus forsvinder han også fuldstændig ind i
sit projekt og glemmer både højre, venstre og alt andet omkring sig.
Anna har til gengæld en stor glæde ved det forudsigelige og bringer Penelope i
stærkt modspil til Odysseus’ kaotiske eventyrprojekt. Alle andre roller spilles af
Steen Haakon Hansen, der med sine mange års erfaring som improvisator, sørger
for at binde enderne sammen og få historien i den rigtige retning, når den fortaber
sig i uendelige detaljer og tankerækker. Risikoen for fiasko er overhængende, men
glæden, når det lykkes, er til gengæld så meget større!
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Instruktør Lars Werner Thomsen fortæller: ”De fleste kender Odysseen, men det
særlige her er, at historien bliver set og fortalt gennem vores skuespilleres unikke
filter - de lægger sig selv, deres autisme, asberger, OCD, i fortællingen på scenen,
og de temaer, som fortællingen bringer op om krig, kærlighed, rodløshed og
fristelser, bliver sat i kontrast til deres virkelighed - og vores virkelighed. Så man
kan sige, at vores version af Odysseen er ligeså meget en forestilling om, hvordan
vi kan omsætte den klassiske fortælling til at blive klogere på os selv, som det er
den slaviske historie og gennemgang af Odysseus’ rejse hjem til Penelope.”
ODYSSEUS er live radioteater. Bådteatrets scenerum omdannes til et såkaldt
Foley-studie, hvor lydeffekterne laves live på scenen. Med bl.a. rindende vand,
metalplader og smadrede frugter som akkompagnement rejser Odysseus og hans
følge over havet, kæmper i bølgerne mod Poseidons vrede og slås med Trojas
overrumplede soldater. Publikum bliver svøbt ind i et overdådigt lydunivers, hvor
fantasien får lov til at udfolde sig, og er også selv med til at skabe de sidste
detaljer.
”Historierne i fortællingen er symboler på det, vi alle har i os, og den måde vi
oplever og begår os i verden på. Helt overordnet handler Odysseen om at finde
hjem, om at hvile i sig selv og finde fred med det – at finde det sted, hvor man kan
være sig selv bedst muligt. Det er jo noget, vi alle kan relatere til,” siger Lars
Werner Thomsen, der udover at være instruktør på forestillingen også er leder af
Glad Teater sammen med Jesper Michelsen.
Glad Teater er et teaterensemble, hvor alle skuespillere har
funktionsnedsættelser. Siden 2006 har vi udfordret og udfoldet billedet af,
hvordan mennesker med funktionsnedsættelse kan bidrage til scenekunsten. Glad
Teater producerer både stationære forestillinger og turnéforestillinger til ind- og
udland. ODYSSEUS er med to skuespillere fra Glad Teaters ensemble samt en
ekstern skuespiller og en ekstern lydtekniker.
ODYSSEUS genopsættes på CPH STAGE 2017 på Husets Teater.
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