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Kære teatergænger
Forestillingen GROUNDED er høj-aktuel. Det handler om drone-krig. Da den blev opført af og på
Teatret Svalegangen i 2017 fik den anmelder-roser fra alle sider.
Vi har et helt særligt tilbud til kun 100 kr. For unge under 25 år er prisen 50 kr.
Billetter: http://www.jmts.dk/arrangementer/grounded-fjernstyret-krigsdrama
Der er stadig billetter til DEN LILLE PRINS med Teater Next og Scenekunsthuset Anemonen den 14.
oktober. Børne- og familieforestillingerne kan købes via hjemmesiden www.boerneteater-silkeborg.dk eller
via http://www.jmts.dk/arrangementer/den-lille-prins. Hvis man køber 3 forskellige
børneforestillinger, er der 30 kr. rabat pr. billet.

GROUNDED – om drone-krig
10. oktober kl. 19:30, JYSK MUSIKTEATER
Hun var en af de bedste. Fløj F-16 i både Irak og
Afghanistan. Men så kom Eric, og hun blev gravid. Tiderne
ændrede sig, og nu flyver hun dronefly fra en trailer i
Nevada-ørkenen. Hver dag kører hun i krig og jagter
terrorister flere tusinde kilometer væk. De er prikker på en
grå skærm, som minutiøst overvåges og nedkæmpes. Tolv
timer senere kører hun hjem til sin familie igen.
GROUNDED har gået sin sejrsgang i både England og på
Broadway. Det internationale krigsdrama begejstrede
danske anmeldere tilbage i 2017.
Den fængslende og højspændte monolog om en kvindelig
jagerpilot, der går i krig fra en skrivebordsstol sætter
moderne krigsførelse under lup. Hun elskede kick’et, farten
og den uendelige blå udsigt fra sit F-16-fly. Men hvad sker
der, når man ikke længere er tæt på fjenden, når
eksplosioner reduceres til sandskyer på en skærm uden
bombeskrald og G-påvirkning?
Varighed: 90 minutter uden pause
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GROUNDED er en stærk, rå og gribende fortælling, der
udfordrer vores antagelser om moderne krigsførelse, om at
være soldat og om at være kvinde og mor. En top-10
terrorist jages dag og nat, langt fra Mellemøstens sol, men
langsomt bliver missionen til en brændende besættelse, der
sætter sig forrest i pandelappen på den kvindelige pilot. Tag
med ind i cockpittet på en ubemandet Reaper-drone og
mærk suset.
Rollen spilles af Kaja Kamuk, som bl.a. siger om sin rolle:
”Du kan se næsten alt fra en drone - alder, køn og varmen
fra blodet, der forlader en krop. Men piloterne kan ikke se
fjendens ansigt, og jeg tror heller ikke, de behøver det, din
hjerne skaber det selv. Det groteske i at slå ihjel fra en
kontorstol rørte mig dybt, da jeg læste teksten. Jeg har
tænkt meget over, hvad der sker med en soldat i kamp. Du
er længere væk, men på en måde er man alligevel tættere
på. Hvad er forskellen på at stå midt i en krigszone og se et
andet menneske i øjnene, velvidende at man også selv er et
mål; kontra at slå ihjel i trygge omgivelser bag en skærm?”

DEN LILLE PRINS af Antoine de Saint-Exupéry
2 forestillinger den 14. oktober kl. 13:00 og 15:00, JYSK MUSIKTEATER, lille sal
Millioner af mennesker verden over kender og elsker det
forunderlige eventyr om den lille prins, der på sin
dannelsesrejse rundt i universet lærer kærligheden og livet
at kende. På turen møder han bl.a. den herskersyge konge,
forretningsmanden, der er begærlig, og drankeren, der
drikker for at glemme, at han er flov over at drikke. Han
møder også en talende blomst og en ræv, der gerne vil være
tam, og som lærer ham, at det kun er med hjertet, man kan
se klart.
Ungt Teaterblod skrev bl.a. i sin anmeldelse: ”Teater Nexts
opsætning af historien om ’Den lille prins’ er holdt i Antoine
de Saint-Exupérys ånd, og det virker! DEN LILLE PRINS er
børneteater, men Teater Next formår at overføre bogens
poesi og tvetydighed, så stykket både kan ses af børn, men
bestemt også voksne. Med simpel, minimalistisk scenografi
og få effekter bliver publikum underholdt og ført med på
den lille prins’ eventyrlige rejse.”
Teateravisen skrev om prinsens møde med Ræven - som
også er et højdepunkt i bogen: ”Netop fordi dette forløb er
så alvorligt, så meningsbærende, bliver Ræven sjov. Hele
voksen-problematikken bliver tydelig gennem rævens
ønske om, at prinsen skal gøre den tam. Situationen
munder ud i en morsom sang, hvor Ræven tager kegler
over for de yngste i publikum.”
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Medv.: Christian Bergman, Mads Kronborg, Morten Hembo
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