GLAD;TEATER FYLDER 10 ÅR
I maj måned fylder Glad;Teater 10 år! Teatret er siden starten i 2006 vokset fra en idé hos to mennesker til et
producerende teater med et 20 mand stort ensemble, der leverer nyskabende og tankevækkende teater sæson
efter sæson, er fast deltager på de store danske og internationale teaterfestivaler samt har turnévirksomhed i
både ind- og udland. Fødselsdagen fejres med ren forårshygge, fadøl og loungemusik i gården på Rentemestervej
fredag den 13. maj kl. 15.30-19.30

PR foto fra Glad Teaters kommende forestilling ODYSSEUS - Foto: Søren Meisner

”I foråret 2006 kontaktede vi TV-Glad, fordi de, som de eneste i Danmark, havde etableret et uddannelsesforløb med
efterfølgende produktion på TV-området. Vi blev inviteret til at blive en del af TV-Glad, forudsat at vi selv kunne
skabe teatret. Her opstod den unikke samarbejdsprofil, som stadig er gældende i dag med Glad Fonden,” fortæller
Lars Werner Thomsen, der sammen med Jesper Michelsen er
leder af Glad Teater.

”Vi er stolte over, hvor langt vi er nået! I de seneste sæsoner har vi produceret mindst én stor forestilling, samt
været en fast del af flere internationale festivaler, Aprilfestivalen, Danske Teaterforeningers festival og CPH STAGE.
På sidstnævnte deltager vi i år med vores seneste forestilling ANATOMI, der spillede for udsolgte huse i januar. I alle
årene har vi haft fornøjelsen af at have et væld af branchefolk tilknyttet de forskellige forestillinger, og alle har sat
deres præg. Glad Teater er en levende organisme, der hele tiden er i udvikling. Vi glæder os til de næste mange år,”
fortæller Jesper Michelsen.
ANATOMI spiller på REAKTOR på Republique den 2. – 4. juni som en del af CPH STAGE 2016. Billetter kan allerede nu
købes på cphstage.billetten.dk
I sæson 16/17 har Glad Teater premiere på ODYSSEUS, gæstespil på Bådteatret. Premiere den 1. marts 2017.
Billetter kan købes på teaterbilletter.dk
gladteater.dk – facebook.com/gladteater - @gladteater
Yderligere oplysninger: Janne Schnipper, janne@gladteater.dk, 28564225

ANATOMI – Foto: Søren Meisner

Det var de to, der i sin tid fik idéen om at lave et teater, hvor
alle skuespillere har funktionsnedsættelse, men stadig indgår i
professionelle teaterproduktioner på lige vilkår med de andre
ansatte. Udgangspunktet var at udvikle et ganske særligt
ensemble, aldrig set før i dansk teater, med et særligt udtryk og
unikke individuelle fortolkninger. Og nu efter ti år tæller listen
både kortfilm og musikvideoer, mere end ti store stationære
forestillinger, turnévirksomhed i både indland og udland, samt
fast deltagelse på de store danske og internationale
teaterfestivaler.

