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PRESSEMEDDELELSE JANUAR 2012 

Søren Dixen’s VANVID 
Tre venner mødes på årets længste aften for at fejre et helt 
særligt jubilæum. Det er 10 år siden de mødtes første gang under 
usædvanlige omstændigheder. I aftenens løb udveksler de 
tankevækkende erfaringer, harcelere over systemet og fortæller 
historier fra deres brogede og alt andet end normale liv, alt imens 
de selvmedicinerer sig med øl, sprut og sjov tobak i ustyrlige 
mænger! 
Søren Dixen’s VANVID er ny dansk dramatik om venskaber, 
vanvid, sex og ensomhed. En forestilling, der rykker ved vores 
gængse normalitetsbegreber. Fortalt med stor indlevelse og 
befriende brutal humor af det nye dramatikerstjerneskud Søren 
Dixen - Vinderen af Teater Vs store dramatikerkonkurrence 
Dramatisk Debut 2012. 

Det er ikke et særsyn at flere og flere unge bliver 
anbragt/ordineret et ophold på en ungdoms psykiatrisk afdeling. 
Men det er et særsyn er, at Søren Dixen’s VANVID er en 

selvbiografisk fortælling og at forestillingen tager udgangspunk i en absolut selvoplevet aften i hans liv. 
Søren Dixen er ikke vanvittig - slet ikke, men han stiller spørgsmålet - hvornår er man vanvittig? Og hvis 
man er, eller bliver, vanvittig, hvorfra kommer så redningen: Inde- eller udefra?  

Søren har som barn og ung mand ikke har haft det letteste liv, men han har trods indesluttethed, sin aparte, 
sumpede tilværelse, samt evige modstand fra sig selv og til andre, formået at bryde alle barriere og 
ophæve det åg, der i flere år holdt ham fanget i sin helt egen forkvaklede identitetskamp.  

Søren Dixen arbejder i dag som ekstern rådgiver hos DIIS, afdeling for holocaust og folkedrab og har 
desuden sit eget forlag Rapunsel Press. 

Begge jobs er dog, med hans egne ord, ikke nogle man kan leve af, hvorfor han indtil nu har gjort rent på 
Tivolis toiletter fire dage om ugen. At Søren nu kan kalde sig dramatiker og se sit første stykke dramatik 
opført, giver ham mulighed for en pause fra sidstnævnte job, og giver publikum en mulighed for at stifte 
bekendtskab med en ny spændstig og ekstremt underholdende dramatikerstemme på Teater V i Valby. 

På scenen: Morten Aaskov Hemmingsen, Jon Lange, Morten Schaffalitzky m.fl. 

Instruktion: Mads M. Nielsen Scenografi: Nikolaj Trap Manuskript: Søren Dixen 

Søren Dixen’s VANVID spiller på Teater V i Prøvehallen fra 26. februar til 25. marts  
Onsdag - fredag kl. 20, lørdag kl. 17 & søndag kl. 15  
 
Som noget helt specielt kan du til denne forestilling få rabat hvis du køber billet INDEN premieren  
Løssalg 120 kr. (+bestillingsgebyr), +Kunde 60 kr., Unge (u/25 år) 50 kr. (+bestillingsgebyr)  
Priser, ved køb EFTER premieren  
Løssalg 165 kr. (+bestillingsgebyr), +Kunde 105 kr., Unge (u/25 år) 95 kr. (+bestillingsgebyr) 

Ønskes yderlig information kontakt venligst - Lena Hedegaard 20 33 75 07  


	PRESSEMEDDELELSE JANUAR 2012
	Søren Dixen’s VANVID
	På scenen: Morten Aaskov Hemmingsen, Jon Lange, Morten Schaffalitzky m.fl.
	Instruktion: Mads M. Nielsen Scenografi: Nikolaj Trap Manuskript: Søren Dixen
	Søren Dixen’s VANVID spiller på Teater V i Prøvehallen fra 26. februar til 25. marts

