GRATIS GADETEATER FOR BØRN OG VOKSNE
HELE SYV FORSKELLIGE STEDER I KØBENHAVN
Tag dine børn, teenagere, forældre, bedsteforældre, venner fra gården og gæster fra udlandet med til
gratis teater i sensommersolen. Glad Teater præsenterer VIVALDIS, en poetisk klovneforestilling, helt
uden ord og med Vivaldis De fire årstider som kraftfuldt akkompagnement.
VIVALDIS spiller udendørs på hele syv forskellige pladser i København i perioden 15.-23. september – alle
er velkomne. Der er ingen billetbestilling, bare kom!
Velkommen til VIVALDIS! Familierestauranten med byens (måske) bedste service. Hvor personalet er
venligt men kontant, med rutiner der ikke bare kan brydes, og et hierarki der er groet fast. Her narrer de
kloge de mindre kloge, men hvem får lagkagen i hovedet til sidst?!
”VIVALDIS er en gave til både det ældre og yngre teaterpublikum. Vi har lavet en poetisk klovneforestilling,
som kan ses af hele familien, børnehaven eller skoleklassen. Det er en fysisk forestilling, helt uden ord, der
handler om, hvordan vi behandler hinanden. Så ud over gode grin, som vi kender det fra de klassiske
klovneoptrædener, er der også stof til eftertanke – for måske kommer hjælpen ikke lige derfra, hvor man
havde forventet det,” fortæller instruktør Lars Werner Thomsen.
VIVALDIS dukker op som gratis gadeteater på hele syv forskellige pladser rundt om i København i perioden
15. - 23. september. Følg med på gladteater.dk eller på facebook, hvor spilleplanen opdateres løbende.
Glad Teater er et teaterensemble, hvor alle skuespillere har funktionsnedsættelser. Siden 2006 har vi udfordret og
udfoldet billedet af, hvordan mennesker med funktionsnedsættelse kan bidrage til scenekunsten. Glad Teater
producerer både stationære forestillinger og turnéforestillinger til ind- og udland. I VIVALDIS medvirker tre skuespillere
fra Glad Teaters ensemble samt en ekstern skuespiller. Glad Teater er en del af Glad Fonden.
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Medvirkende: Kenneth Rasmussen, Bente Christensen,
Louise Kolditz og Denni Dennis
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Produceret af Glad Teater
Link til Glad Teaters hjemmeside:
http://www.gladteater.dk/forestilling/vivaldis/
Link til facebook begivenhed:
https://www.facebook.com/events/526584801095310/
FAKTA
Udendørs forestilling - Gratis entré, ingen billetbestilling
Aldersgruppe: Anbefales fra 5 år - Varighed: ca. 45 minutter
Ingen ord - Ingen pause
Yderligere spørgsmål:
Janne Schnipper, janne@gladteater.dk, 28564225
Foto: Søren Meisner - downloades på
http://www.gladteater.dk/presse/

