PRESSEMEDDELELSE - FIASKOMONOLOGERNE - Premiere på Bådteatret

- THE MOVIE

Premiere: Tirsdag d. 25. September kl. 20.00 på Bådteatret, Nyhavn 16Z
Spilleperiode på Bådteatret:
25/9 – 2/10, 2018.
Mandag – fredag kl. 20.00,
lørdag kl. 17.00 og søndag kl. 16.00
Pressebilletter: premiere@liminal.dk
Spillested: www.baadteatret.dk
Download pressefotos her:
www.liminal.dk/fiaskomonologerne/

Jeg krydsede gaden. Jeg gik i kiosken. Jeg så på forsiderne
af aviserne. Det var dem, der begyndte med den historie.
Finanskrisen. Jeg tænkte, den kommer ikke. De må have
den i København, den krise, men ikke her.
Jeg købte vingummi.
“
Ja, vingummi. Ikke sukker om hverdagen, ikke sukker om
hverdagen. Men man er også kun et menneske.
Man er også kun en mand.“
(uddrag fra Fiaskomonologerne)

Kontaktperson
Erik Pold: erik@liminal.dk / mobil: 26830726

Om forestillingen
I 2014 gik instruktør og koreograf Erik Pold sammen med dramatiker Tomas Lagermand Lundme en tur
igennem Odense. De mange butikker der var lukket for nyligt gjorde indtryk. Det var et par år efter
finanskrisen, men effekten var stadig synlig. Turen gennem Odense blev til en forestilling om livet når det
mislykkes. En tur rundt om tre mennesker der hver især oplever fiasko. Fiaskomonologerne havde premiere
på Momentum og både publikum og anmeldere var begejstrede.
Selvom vi for længste har glemt alt om finanskrisen og kreditkortene gløder igen, så er de tre monologer
stadig aktuelle. For konkurrencesamfundet har godt fat i danskerne, og angsten for at fejle er ligeså
smerteligt tilstede i dag.
FIASKOMONOLOGERNE – the movie.
Nu kan fiaskomonologerne opleves på en ny måde. Vi har genfortolket den stedspecifikke forestilling i en
unik splitscreen videoversion, hvor de tre monologer er filmet separat og projiceres på hver sin skærm,
monteret så fortællingerne fletter sig ind og ud af hinanden. I tre monologer besøger vi tre figurer på hver
sin skærm, fra hver sin location. De betror sig til kameraet og inviterer indenfor i tre fortællinger om at
mislykkes, om ikke at slå til, om ikke at føle sig elsket og om at have mistet grebet.
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Vi møder den ihærdige, men ikke helt slagkraftige, ejendomsmægler i de lidt for triste kontorlokaler på den
perfekte beliggenhed. Vi møder partykongen, der er strandet ude i nattelivet, hvor der ikke altid er lige god
forbindelse på mobilen. Og vi kommer en tur backstage på teatret, hvor teatermedarbejderen både vasker
gulv, agerer sufflør og roder sig ud i noget, hun ikke skulle have gjort.
Historierne er tragiske, men også til tider komiske - et tragikomisk blik på ofrene for konkurrencesamfundet
reflekteret i tre menneskeskæbner.

FAKTA:

Koncept og instruktion: Erik Pold
Videodesign, kamera og edit: Helle Lyshøj
Medvirkende: Pernille Koch, Magnus Bruun og Troels Hagen Findsen
Dramatiker: Tomas Lagermand Lundme
Komponist: Rumpistol (Jens Berents Christiansen)
Lyd (boom): Jonas Krogh
Foto: Daniel Buckwald
Grafik: Marie Louise Heger
Lys: Mikkel Jensen, Henrik Spangsbo og Christian Vest Berntsen
Sang og udvikling af original version: Marie Nørgaard

Spilleperiode i Odense på Teater Momentum: 5. – 10. Marts, 2019.
Anmelderne om FIASKOMONOLOGERNE:
"Fiaskomonologerne" er både knagende godt teater og et seriøst bud på fornyelse i scenekunsten
Gert Poder ARBEJDEREN
Nærværende intenst... Vellykket forestilling... Teater Momentums forestilling (er) ren optur. Forfriskende at
blive ført rundt i byen og få serveret stedsspecifikke monologer, der automatisk anslår en autentisk
stemning... De tre figurer spilles nærværende og intenst af Troels Hagen Findsen, Magnus Bruun og Marie
Nørgaard. Erik Pold har med stram sans for koreografi sat i scene og Tomas Lagermand Lundme har skrevet
det boblende manuskript.
Iben Friis Jensen FYENS STIFTSTIDENDE
FANTASTISK. Dette er et helt vildt fedt stykke. Man kommer tæt på skuespillerne og dette fører til en anden
oplevelse end det almindelige teater. Jeg kan varmt anbefale dette stykke!
Julie Christensen KULTURKONGEN
En fantastisk teateroplevelse med kraftfulde indtryk... En udsøgt fornøjelse!... Denne oplevelse var levende
og bevægende... Utroligt modigt... Eminente og tragikomiske historier... Kan varmt anbefales.”
Mikkel Jensen KULTURKONGEN

Fiaskomonologerne - the movie er støttet af:
, Københavns Scenekunstudvalg og Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond.
Oprindelig version produceret af Teater Momentum med støtte fra Odense Kommune.
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