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FORVANDLINGEN
”En svimlende kafkask animationsteaterforestilling om at føle sig fremmed i sin egen krop”
»Da Gregor Samsa en morgen
vågnede af urolige drømme, fandt
han sig i sin seng forvandlet til et
uhyre kryb.«
Sådan starter romanen og i al sin
enkelthed har Franz Kafka placeret
ét unaturligt element i en
genkendelig, realistisk ramme.
Og det er ikke en drøm, Gregor
Samsa må erkende at han i løbet
af natten er blevet forvandlet til et
insekt, et kryb, et utøj som familien
gradvist tager afstand fra.
Som søsteren siger til sin far »Du må gøre dig fri af den tanke, at det er Gregor«. For når ”han”
ikke længere er et menneske og han er blevet til en ”den”, er det meget nemmere at håndtere og
dermed fortrænge.
Bådteatrets Dukketeaterensemble tager dig med på en rejse sammen med Gregor Samsa og de
mennesker der omgiver ham. Fra den umiddelbare forvirring og prøvende støtte fra omgivelserne
der går over i distancering fordi alt bliver så besværeligt og dermed det ultimative – at alt ville være
meget nemmere hvis problemet (Gregor Samsa) bare forsvinder.
”Forvandlingen” er inspireret af Franz Kafkas absurde, sørgelige og morsomme roman.
I forestillingen ”Forvandlingen” vågner Gregor Samsa en morgen, og opdager at han blevet
forvandlet til et kæmpestort kryb, et insekt. Hvordan reagerer omverdenen på denne forvandling?
Gregor har som ung handelsrejsende, stabilt og samvittighedsfuldt forsørget sin familie – sine
forældre og sin søster. Han har solgt ud af sig selv, sin tid og sit liv.
Familien håber at det bare er en ’fase’ og snart vender tilbage til sit naturlige jeg. Gregor mister sit
job, familien forsøger at forstå deres “nye” søn og bror, men han bliver på dramatisk vis også
udstødt af dem. Familien vil hellere bevare normen end at acceptere og hjælpe deres utilpassede
søn.
Oplev Bådteatrets dukketeaterensemble i en visuel højaktuel tour de force om Gregors kamp mod
verden udenfor. Verden banker på, samtidigt med, at Gregor i desperation prøver at forlige sig
med det nye væsen, han er blevet til.
Instruktør Rolf Heim, Dramaturg Eva Obelitz Rode, Scenograf Kristian Knudsen, Dukkemager
Holdet & Kristian Knudsen, Lysdesign Egil Hansen, Lyddesign Janus Jensen, Medvirkende
Pernille Nedergaard Haugesen, Signe Kærup Dahl & Astrid Kjær Jensen
Bådteatret modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst
Forvandlingen er støttet af: Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Dansk Skuespillerforbund, Ernst
B. Sund Fonden, Wilhelm Hansen Fonden, Åben Skole & Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

FORVANDLINGEN spiller på Bådteatret fra 28. okt. – 21. nov., Nyhavn 16 Z, København K
Mandag til fredag kl. 20, lørdag kl. 17. Varighed 70 min. u/pause. Billetpris 40 – 150 kr.
Ønskes yderligere info, kontakt venligst Lena Hedegaard, lena@baadteatret.dk /mobil 2033 7507

