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PANDA AFFÆREN  
Et højspændt drama om big business, tillid og magt 

Premiere d. 13. februar på Teater GROB 

 
Teater GROB kan nu præsentere den femte af i alt seks forestillinger i 

teaterværket DET 6. KONTINENT: PANDA AFFÆREN.  

 



Danmark i globaliseringens brændpunkt  
Danmark er venner med verdens mest effektive supermagt Kina. Hvis vi 
opfører os ordentligt, får vi lov til at låne to pandaer, som tegn på 
gensidig loyalitet og tillid. Her vil de to nuttede bamser kunne sove 
trygt, for vi er et land uden korruption og skjulte dagsordener.  

Rikke og Peter arbejder begge for det familieejede medicinalfirma 
Denpharm. Nu mødes de i Shanghai, med hver deres idé om hvordan man 
driver forretning i Kina. Midt i deres interne kamp mellem idealisme og 
hurtige penge står kineseren Wang, der leder det firma de drømmer om at 
overtage. Wang har imidlertid sin egen plan med de to krigslystne 
danskere.  

Måske er det sværere at gøre sig fortjent til en panda end først 
antaget. 

Holdet bag forestillingen  
PANDA AFFÆREN er skrevet af den prisbelønnede dramatiker Maj Rørbæk 
Damgaard, der senest har skrevet radiodramaerne VALGKAMP og ASYLLAND. 
Sidstnævnte sikrede hende fornem hæder i form af en Nordisk 
Radiodramapris. 

Rollen som Rikke, Head of Business Devolopment for Denpharm, spilles af 
Camilla Bendix, der blandt andet er kendt for hendes roller som Anna i 
tv-succesen ’Sommer’ og som skurken Gertrud Kofoed i den populære 
dramaserie ’Broen 2’, hvor hun modtog en Robert-statuette for bedste 
kvindelige birolle. 

Desuden medvirker Kasper Leisner (blandt andet kendt for tv-serierne 
(’Rita’, ’Forbrydelsen’ og ’Anna Pihl’) og Thomas Chaanhing (blandt 
andet kendt for ’Bora Bora’, ’Livvagterne’ og ’Kærlighed på film’).  

PANDA AFFÆREN er iscenesat af Anders Lundorph, der senest har instrueret 
’The Blazing World’ på Mungo Park, ’Falling Down’ og ’Boys Don’t Cry’ på 
Eventministeriet (Det Kongelige Teater) samt ’Deadline’ på Teater GROB.  

Om DET 6. KONTINENT 
PANDA AFFÆREN er 5. forestilling i GROBs teaterværk DET 6. KONTINENT, 
der i løbet af 4 år og gennem 6 nyskrevne og sammenhængende 
forestillinger undersøger, hvad det vil sige at være dansk i 
globaliseringens tidsalder.  

Oprindeligt var det tanken, at værket skulle have sin afslutning i 
Aarhus i forbindelse med kulturhovedstadsåret 2017, men GROB har i 
stedet for valgt, at det skal ske på den københavnske hjemmebane. 

Teaterchef Per Scheel-Krüger udtaler: 

"Teaterværket Det 6. Kontinent har fra starten været en opdagelsesrejse 
for os. Vi har haft en kunstnerisk vision, som vi har forfulgt, også når 



det har været udfordrende og der er sket uforudsigelige ting. 
Omstændighederne har ændret sig, siden vi begyndte for 3 år siden. Vi 
har derfor valgt at slutte rejsen hvor den startede, hjemme på Teater 
Grob i København, fremfor at opføre et Marathon på Aarhus Teater i 2017. 
Det 6. Kontinent slutter til foråret 2017 med sjette og sidste 
forestilling, som samler handlingstråde, tematikker og karakterer fra 
alle stykkerne.” 

 

For mere information se: www.grob.dk og www.d6k.dk  

  

Med venlig hilsen 

Have Kommunikation 

Tlf.: 33 25 21 07 

 

Pressekontakt: 

Maria Rugbjerg Hoppe, maria.rugbjerg@have.dk, 30 56 36 76 

Stine Albrechtsen, stine@have.dk , 30 24 14 00 

 

Spilleperiode: 13. februar – 12. marts 2016 
Spilletider: Tirsdag - fredag kl. 20, lørdag kl. 17 
Hvor: Teater GROB, Nørrebrogade 37, 2200 København N  
 
 

På scenen: Camilla Bendix, Kasper Leisner 
Thomas Chaanhing 
Manuskript: Maj Rørbæk Damgaard 
Iscenesættelse: Anders Lundorph 
Scenografi: MAAM – Marianne Nilsson og Anne Mette Drivsholm 

 

 
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 en 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? 

 

 


