STORMEN får ny premieredato og bliver en del
af HamletScenens SHAKESPEARE FESTIVAL

Foto: Søren Meisner

Danseforestillingen STORMEN, der skulle have haft premiere i dag den 24. februar,
rykkes pga. nedlukningen til ny premieredato den 17. august 2021. Dermed bliver
forestillingen nu en del af HamletScenens traditionelle årlige Shakespeare Festival på
Kronborg. STORMEN er en co-produktion mellem HamletScenen og Glad Teater og
første led i et længerevarende kunstnerisk og politisk samarbejde.
”At STORMEN nu er blevet en del af HamletScenens Shakespeare Festival giver først og
fremmest en mulighed for at nå ud til et andet publikum. HamletScenen har over tid opbygget
et trofast publikum og en stor international bevågenhed, hvilket er en stor fordel og en
foræring, både for forestillingen og for Glad Teater, at blive en del af, og vi er virkelig glade
for, at det kunne lykkes. Der er også altid en særlig stemning omkring det at være på en
festival, en samlende energi om at være fælles - det trænger vi til efter så lang tid adskilt,”
siger Lars Werner Thomsen, kunstnerisk leder af Glad Teater.
Glad Teater og HamletScenen deler den kunstneriske vision om, at den inkluderende
scenekunst skal være med til at udvikle fremtidens teater og have en ligeværdig placering i
det scenekunstneriske landskab. STORMEN er det første led i et længerevarende kunstnerisk
og politisk samarbejde mellem de to teatre.
”Jeg nyder det samarbejde og de samtaler, vi har haft med HamletScenen omkring det
kunstneriske aspekt i forhold til vores fælles vision. Det har været enormt givende at have
dialogen om, hvordan den mangfoldige og inkluderende scenekunst kan være med til at løfte
forståelsen af, hvad scenekunst kan og skal. Vi har en fælles vision om ikke kun at skabe
scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet, for det er i høj grad med et kunstnerisk sigte,
samarbejdet er indgået, men vi vil også råbe op rent politisk, så den inkluderende scenekunst
får mere plads og større råderum – med de kunstneriske produktioner som garant,” siger
Lars Werner Thomsen.

VI ER DRØMMENE, OG DRØMMENE SKAL INGEN TAGE FRA OS
På en øde ø skyller tre mennesker på land, våde og forkomne. Vinden hyler og pisker, de tre
hvirvles op, bliver skubbet, adskilt og blæst omkuld af den stærke vind. De er midt i
stormvejret, på ukendt land. De må finde ud og gøre det nye, ukendte til hjem.
Gennem livet befinder vi os ofte i stormvejr, vi skal navigere igennem. Måske drømmer vi om
at komme nye steder hen eller være noget andet. Når stormen har lagt sig, skal vi finde vej, ud
og hjem. Stormen har flyttet os. Vi ser tingene i et nyt lys, drømmer om nye veje, befinder os i
en ny virkelighed, som vi skal forholde os til. Indtil uvejret rammer igen.
STORMEN er en fysisk forestilling om drømme, skæbner og stormvejr. Det kan være
uoverskueligt for alle, unge som ældre, at befinde sig midt i orkanens øje. Forestillingen
husker os på, at selv der, hvor det ser allerværst ud, kan vi tage skæbnen i egen hånd og
komme hjem.
Vi er drømmene, og drømmene skal ingen tage fra os.
Koreograf Antonio Quiles har mange års erfaring fra Europa, Asien samt Syd- og
Nordamerika, både som danser og koreograf indenfor contemporary dance og inkluderende
scenekunst. Som underviser og koreograf hos det spanske internationalt anerkendte
dansekompagni Danza Mobile, har han stor erfaring med undervisning og udvikling af
forestillinger med dansere med funktionsnedsættelser.

PÅ SCENEN Janick Pihl Nielsen, Dan Roland Lund og Piet
Gitz-Johansen
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Janne Schnipper, janne@gladteater.dk, 24952414
Foto: Søren Meisner – downloades på: https://www.gladteater.dk/presse/
Trailer: Unsaid Film - https://youtu.be/R1NC1doIQ5s
Link til billetkøb:
Link til Glad Teaters hjemmeside: https://www.gladteater.dk/forestillinger/stormen/
Link til HamletScenens hjemmeside: https://hamletscenen.dk/forestilling/stormen/
Link til HamletScenens Shakespeare Festival: https://hamletscenen.dk/shakespeare-festival/

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 STORMEN
medvirker to performere fra Glad Teaters ensemble samt en ekstern
performer.
HamletScenen har siden 2008 løftet arven fra verdens ældste
Shakespeare-teatertradition, som blev grundlagt i 1816 på Hamlets
eget slot, Kronborg. Med Shakespeare Festival står vi i spidsen for
fejringen af William Shakespeares forfatterskab. Forestillingerne, der
præsenteres, er alle originale og overraskende værker, men med den
genkendelige bund af Shakespeares eviggyldige temaer, der foldes
ud for publikum.

