Graense-Loes iscenesætter kød, fedt,
flæsk og appelsinhud!
I et operationsrum tager to mennesker naturen i egen hånd. De søger at skabe den bedste version
af sig selv. De leger med kød, fedt og blod - for summen af kød og blod er lig med krop, og i
kroppen er jeg. KØD OG BLOD er en humoristisk, men rå fortælling om kroppen, om
menneskets mulighed for at være sin egen skaber, og om det enorme eksistentielle ansvar, vi
påtager os, når vi gør os selv til herrer over naturen.
KØD OG BLOD er for teenagere og deres voksne. Premiere den 28. oktober 2013 på Bådteatret.
DEN MODERNE VERDEN ER SOM ET KIRURGISK RUM, HVOR VI FORVENTER AT KUNNE LAVE OM SOM VI VIL

I et operationsrum tager to mennesker naturen i egen hånd og går på jagt efter den perfekte krop. De
er herrer over naturen! De sætter på og tager af, forstørrer og formindsker, leger med kød, leger med
fedt og leger med blod - for summen af kød og blod er lig med krop, og i kroppen er jeg.
KØD OG BLOD inviterer publikum ind i en påstand om verden, hvor ændringer er legende let og
hvor alle muligheder står åbne. Det er en rejse gennem kroppen, kroppen gennem tiderne, gennem
åbningerne og helt ind til kernen: ”det derinde”
”Der er noget alvorligt galt med unges glæde ved deres egen krop i dag. Rigtig mange er utilfredse
med deres krop, og rigtig mange ønsker at lave noget om - og får også gjort det. I en time placerer vi
de unge i et univers, hvor de gennemlever billeder på nogle af de helt store eksistentielle vilkår i livet.
Kød og Blod giver ikke opskriften på lykke og tilfredshed, men skaber i stedet rum for at være den, du
er med de skævheder, særheder og særligheder, vi alle har - med fokus på kroppens fantastiske
verden, dens potentialer og det vidunder, kroppen faktisk er”, siger Sissel Romme Christensen,
Graense-Loes
”JEG TROR PÅ MENNESKER OG PÅ MENNESKETS EVNE TIL AT VÆRE DEN BEDSTE VERSION AF SIG SELV”
Maren 20 år.

GRAENSE-LOES er punkpoetisk ungdomsteater. Graense-Loes iscenesætter det skræmmende, smertefulde, sårbare og
smukke ved at være menneske i dag og favner de unge – og voksne – lige der, hvor livet slår kolbøtter. Graens-Loes har
eksisteret siden 2005 og står bag successer som Undertiden Lever Man, Fucking Alene og senest Say Cheese om unges
selviscenesættelse på de sociale medier.
www.graense-loes.dk

KØD OG BLOD
- om kroppens (u)mulige forvandlinger
Ungdomsforestilling for teenagere og deres voksne. Fra 13 år.
På scenen: Kristine Elmedal og Thomas Nielsen
Instruktion: Leiv Arne Kjøllmoen / Scenografi, objekter og video: Sissel
Romme Christensen / Musik: Henrik Rambe / Dramaturgi: Jane Rasch / Idé
og koncept: Graense-Loes / Forestillingen er udviklet af holdet i samarbejde
med Saila Hyttinen, Stine Kajaso og Kenneth Homstad.
Spilleperiode: 28. oktober – 9. november 2013
ma og fr kl. 20, ti-to kl. 11 og kl. 20, lø kl. 17
Spillested: Bådteatret, Nyhavn 16Z, 1015 Kbh K / www.baadteatret.dk
Billetter: Teaterbilletter.dk / 70202096
Foto: Per Morten Abrahamsen

KØD OG BLOD er støttet af Statens Kunstråds scenekunstudvalg,
Bikubenfonden og Københavns Kommunes scenekunstudvalg.
Yderligere spørgsmål:
Janne Schnipper / 28564225 / janneschnipper@gmail.com
Foto downloades på: www.graense-loes.dk/pressemateriale

