Træd ind i Skyggerne
Med afsæt i H.C. Andersens eventyr SKYGGEN har fire skuespillere, fire karakterer, skabt et nyt moderne
eventyr, hvor deres egne personlige skygger kommer frem og tager plads i historien - SKYGGEN bliver til
SKYGGERNE, og det kendte, lidt dystre eventyr løftes i Glad;Teaters udgave længere frem i lyset, og
bliver et anderledes, men genkendeligt, eventyr for unge og voksne.
Premiere den 29. marts 2012 på Republique, København.
Som i det virkelige liv kæmper mennesket en indre kamp: Bryder vi ud af den normale forestilling om, hvordan
verden, og vi selv, skal se ud? Går vi vores egen skygge i møde med åben pande? Konfronterer vi mørket og
vildskabens poesi, og hvem er det egentlig mest synd for, når vi tisser på vores egen skygge?
Forestillingen arbejder med et fysisk sprog og bevæger sig i mange forskellige genrer. Publikum kan forvente at
få alle sanser i brug, eller sat på hold. De kan forvente at blive taget ved hånden og ført gennem eventyret, ad
mørke gange, lyse stier, smilende passager og grædende gader, hvor de fire karakterer på deres vej gennem
eventyret bliver eventyret. Det bliver en rejse gennem følelser, en rejse gennem livet, gennem sprog, gennem
vilje og uvilje, gennem kærlighed og gennem levet liv.
Instruktør og leder af Glad;Teater Lars Werner Thomsen siger om forestillingen:
”Det er med stor respekt for H.C. Andersen, at vi giver os i kast med hans meget personlige eventyr ”Skyggen”.
Det er et meget utraditionelt, komplekst og svært eventyr at forstå. Derfor er det enormt spændende at begrave
sig i teksten med skuespillerne, lade dem og deres karakterer fortolke og forstå eventyret, og se hvad der sker,
når deres egne livserfaringer smelter sammen med historien.
Jeg er glad for den metode, den fysiske tilgang, vi gennem årene på Glad;Teater i fællesskab har fundet frem til.
Den bliver ved med at give os udfordringer og skaber et interessant udtryk på scenen. Især med vores døve
skuespillere er sproget og formen konstant i spil.”
Glad;Teater er et ensemble med skuespillere, der alle har en eller flere funktionsnedsættelser. I denne forestilling
er alle fire skuespillere døve, dog har en af dem også en stemme. Derfor kan Skyggerne ses af både døve og
hørende og giver en unik og sjælden mulighed for, at begge parter kan få en fælles kulturel oplevelse.
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