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SMÅ FORSTYRRELSER
Et familiedrama fra New York om vores
dyrebare frihed
Urpremiere 12. september på Teater GROB

Teater GROB kan nu præsentere den fjerde af i alt seks forestillinger i
teaterværket DET 6. KONTINENT. SMÅ FORSTYRRELSER er en skæbnefortælling
i New York.
SMÅ FORSTYRRELSER er en fortælling om familien som et fængsel og som en
længsel. Om at konfrontere sin fortid for at kunne skabe sig en fremtid.
Om at søge forsoningen og få afvisningen.

Et drama om frihed og længsel
Majbritt (Josephine Park) opsøger sin far, Jeppe (Victor Marcussen), i
New York. Sidst hun så ham, var hun blot et barn og han var på vej ud af
døren for at prøve lykken som kunstner i New York. Nu står hun dér,
uanmeldt, i hans lille atelier efter 18 års adskillelse, med en udstrakt
hånd. Vil han tage imod eller afvise?
Det bliver et møde, som slet ikke bliver som hun havde forestillet sig.
Et møde, som tvinger dem begge til at konfrontere fortiden og
konsekvenserne ved jagten på frihed.

4. del af DET 6. KONTINENT
SMÅ FORSTYRRELSER er 4. forestilling i GROBS teaterværk DET 6.
KONTINENT. I løbet af 4 år, og gennem 6 nyskrevne og sammenhængende
forestillinger, danner værket et billede af, hvad det vil sige at være
dansk i en udansk verden.
Det 6. Kontinent startede ud som en opdagelsesrejse, som navigerede
efter globaliseringen som tematik. Som alle opdagelsesrejsende ved,
ændrer man kurs undervejs og opdager nye ting. Det 6. Kontinent er nu i
højere grad fokuseret på den gode historie om forskellige danskere, der
er rejst ud i verden. Globaliseringen er dermed blevet en ramme for det
samlede værk, frem for at være direkte italesat i hvert stykke.
Stykket er skrevet af den Reumert-belønnede dramatiker Thomas Markmann,
der senest har skrevet den anmelderroste BETON til Aalborg Teater, som
er nomineret til Årets Forestilling til Årets Reumert 2015.
Victor Marcussen og Josephine Park står over for hinanden igen. I dette
stykke som far og datter. De har haft stor succes i den Reumertnominerede forestilling SOM I HIMLEN, som netop har spillet for fulde
huse på CPH STAGE.

Tidligere forestillinger i DET 6. KONTINENT var Hotel Nelson og
Warszawa, begge skrevet af Thomas Levin samt Jorden Brænder skrevet af
Brian Wind-Hansen. Den 5. forestilling i D6K bliver PANDA AFFÆREN
skrevet af Maj Rørbæk Damgaard, som får premiere i februar 2016.
Forestillingerne kan ses uafhængigt af hinanden.
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LIDT OM DET 6. KONTINENT – D6K
DET 6. KONTINENT er et stort, nyskabende teaterværk, som gennem seks
nyskrevne og sammenhængende forestillinger undersøger, hvad det vil sige at
være dansk i udansk verden.
I hver forestilling følger publikum et dansk fællesskab på et nyt
kontinent. Hvilke regelsæt og værdier præger vores møde med verden og
hinanden? Hvordan er vi forbundne? Hvad er lokalt og hvad er globalt?
Alle seks forestillinger under DET 6. KONTINENT bliver opført i komprimeret
form som teaterværk på Aarhus Teater i 2017, i forbindelse med Aarhus som
Europæisk Kulturhovedstad.

