SANGE FOR FREDEN - EN HYLDEST
TIL DE HVIDE FUGLE
Teater V fejrer 10 års jubilæum med
forestillingen ”Sange for Freden” skrevet
af den unge debuterende dramatiker
Alexandra Moltke Johansen.
Rikke Juellund har skabt et storslået
scenografisk univers og Teaterleder Pelle
Koppel instruerer.
”Sange for freden” hylder sandheden, at
de hvide fugle til alle tider vil og skal
herske over alle riger.
At vi – med alle midler – bør aflive den
truende ondskab, der banker på døren, i
form af terrorister, ekstremister, barbarer,
snyltere og andre psykopater.
Forestillingen vil demonstrere hvordan
vores ledere på kærligste vis kæmper for
en sand og retfærdig verden.
Den tilbyder os kræfterne og modet til at
besejre mørket, og lade den rene, evige kærlighed rejse sig og sejre …
Et forsvar for nationalismen?
Overalt i Europa blomstrer nationalismen på ny. Udenfor vores fællesskab flygter millioner af
mennesker fra krig og sult. Vi nyder tilværelsens lethed, afskærmer os fra verden, mens vi
genfinder idéen om et os og et dem: Vi må være bedre end dem. Vi må have fortjent vores rigdom.
Vores samfund er langt mere civiliseret end deres, og vores værdier er mere empatiske.
”Sange for freden” griber denne fortælling an - ved, at påtage sig den!
Med størst mulig indlevelse vil forestillingen forsvare dette verdenssyn, for at se hvor langt det kan
række; og for at undersøge, om – og i givet fald, hvornår – logikken og sympatien knækker?
Vores fortælling begynder da den hvide kongeørn, Ørn, i en ung alder overtager tronen og
ansvaret for alle fugle. Det viser sig hurtigt, at være en vanskelig sag: en mystisk sygdom rammer
alle trofaste fugle, mens en lang og kold vinter nærmer sig.
Ørn lytter fuld af kærlighed og tillid til den positive sol. Alligevel fortsætter ulykkerne med at ramle
ned over riget.
Alle mistænker den sorte ravn, Ravn, men Ørn nægter, at opgive venskabet til sin elskede
barndomsven …
Det er ny dansk dramatik når det er størst, og den største satsning i Teater Vs 10-årige historie!
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MANUSKRIPT: Alexandra Moltke Johansen INSTRUKTION: Pelle Koppel
MEDVIRKENDE: Andreas Jebro, Benjamin Kitter, Filippa Suenson, Peder Holm Johansen,
Josephine Raahauge, Ann Hjort, Meike Bahnsen, Jacob Weble, Niels-Martin Eriksen, Anne
Laybourn, Clara Josephine Manley, Julie Kunz, Kim Steen, Lukas Toya, Mads Emil Duelund
Hansen, Mads Nikolaj Elley Jacobsen, Nicolai Severin Togeby, David Nyholm Høyer, Theresa
Lange Olesen
SCENOGRAFI: Rikke Juellund LYSDESIGN: Sonja Lea LYDDESIGN: Marcus Aurelius Hjelmborg
KOMPONIST: Kirstine Fogh Vindelev KOSTYMER: Hanne Mørup SMINKE & HÅR Lars Ljunggren
KOREOGRAFISK KONSULENT Lykke Meyer VIDEOTEKNIK Søren Knud
TEATERLEDER Pelle Koppel ADMINISTRATOR Anny Neel Dirchsen PR & MARKEDSFØRING
Lena Hedegaard PRODUKTIONSLEDER Viktor K. Magnusson BILLETCHEF Sophia Corydon
Smith
Sange for Freden spiller på Teater V, Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby
Premiere 10. november – spiller frem til den 4. december 2016
Forestillingen er en voksenforestilling, fra 16 år. Varighed 2 timer inkl. pause.
Ønskes yderlig information kontakt venligst Lena Hedegaard – lena@teater-v.dk 20 33 75 07
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