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PRESSEMEDDELELSE SEPT. 2013 
DAS UNHEIMLICHE - kig ned i den 
undergrund, mennesket er bygget 
ovenpå 
 
I teater-gyseren DAS UNHEIMLICHE 
slår det hjemlige sind revner.  
I denne nye danske teater-gyser kigger 
Reumert-vindende Line Mørkeby og 
Teater Katapult ned i den afgrund, vi 
har bygget os selv oven på. Vi er 
konstant på vej, mens vi opdaterer os 
selv med 100 km i timen - og fylder os 
til randen med viden, indsigt og... 
udvikling? Kan det proppede sind 
måske ligefrem gøre os syge? 
 
I et arkitekttegnet hus tæt ved skov og 

strand bor mor Elsa, far Kevin og sønnen Uri. Elsa er selvstændig, Kevin er læge og Uri er indelukket. 
På overfladen en ganske almindelig dansk familie. Maden er økologisk og der er lagt vægt på 
indretning. Huset har man fyldt med skandinavisk design og sindet har man fyldt med selvrealisering. 
Også selvom det betyder, at sønnen bliver overset. 

Dagligdagen er en fernis af upåklagelighed og meget lidt nærvær indtil den dag, hvor Uri har 
fødselsdag og det hjemlige begynder at revne. Små sprækker begynder at vise sig. Sprækker i de 
nyindkøbte designerstole. Sprækker ind til noget andet. Uri kan mærke det, han kan fornemme, at der 
er noget på den anden side af sit formsatte liv og kæmper for bare at få en god fødselsdag. Elsa 
begynder at få røde knopper på halsen. Kevin kan ikke finde ud af, hvad det er. Og da Kevins gamle 
underviser fra universitetet dukker op, begynder sprækkerne for alvor at udvide sig... 
 
Mennesket har fyldt sig selv til randen med sig selv, med viden, med indsigt, med åndelig, sjælelig og 
fysisk udvikling. Mister vi forbindelsen? Kan det proppede sind ligefrem gøre os syge?  
Noget ændrer sig. Noget andet trænger sig på. Noget kommer i stedet. 
 

Medvirkende: Camilla Gjelstrup, Anders Brink Madsen, Niels Anders Manley og Uffe Kristensen 
Manuskript: Line Mørkeby 
Instruktion: Jacob Schjødt 
Scenografi: Nadia Nabil Korsbæk 
Komponist: Anna Brønsted / Our Broken Garden 
Lysdesign: Morten Ladefoged 
 
Forestillingen spiller først på Katapult i Århus fra den 18. sept. til den 5. oktober hvorefter den spiller på Teater V, 
Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby 9. – 13. oktober ons-fre. Kl. 20, lør. kl. 17 & søn. kl. 15 
 
For yderligere informationer venligst kontakt: 
Lena Hedegaard, presseansvarlig, Teater V, mobil: 20 33 75 07 – email: lena@teater-v.dk  
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