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Den Sidste Gud  
       -De Damer goes Boyband. 
 
    Skuespillerindeensemblet De Damer slog sig sidst løs i den anmelderroste forestilling Stik 
Mig en Muse - De Damer går til filmen, med Urpremiere på Cafè Liva og sidenhen på en 
succesfuld danmarksturné. De bedste danske filmsange, de græske muser og kvinder før og 
nu dannede dengang rammen for en poetisk rejse i tid, kærlighed og kvindefrigørelse.  
 
   Nu kaster ensemblet sig ud i Boybandgyseren ”Den sidste Gud”.  
- En nyskreven grotesk komedie bundet sammen af nogle af tidens største boybandhits; alt 
fra Jackson Five og Take That til One Direction bliver taget under kærlig musikalsk 
behandling i en historie om fem kvinder, der, uvist hvorfor, alle er endt på et forladt hospital. 
Regnen siler ned udenfor og kvinderne ønsker sig så inderligt at se lægen. De to mystiske 
sygeplejersker Dolly og Denice skjuler tydeligvis noget… men hvad?  
Hvor er Lægen?  
Vil lille Doras fødsel gå godt? 
Hvem brækker smukke Victorias arme og ben? 
Hvorfor har stakkels Johanne så ondt i maven?  
Vil Sarah nogensinde vågne?  
Vil liderlige Rebekka komme til at se?  
Og hvem er det, der uanmeldt kommer på hospitalet om natten når alle sover? 
 
  ”Den sidste Gud” er ikke et stykke om religion, men en forestilling om besættelse, 
kærlighed og idoldyrkelse. Om troen på den store kærlighed, som unge piger oplever den, 
når de bliver forelskede i deres drømme drengeband uden at ane, at de måske i virkeligheden 
er blevet forført af en topstyret popkulturs manipulation. Vor tids guder er medieskabte 
ikoner, politikere, realitystjerner, popstjerner, filmstjerner, sportsstjerner! Det er dem, der 
dyrkes som Guder.  
Men hvad nu, hvis der kom En sidste Gud? 
 
Forestillingen spiller på Teater V 30. december 2018 - 13. januar 2019 
https://www.teater-v.dk/forestilling/den-sidste-gud/ 
 
Medvirkende De Damer; Tine Gotthelf, Iben Dorner, Linnea Voss, Penille Albæk 
Andersen, Ann Hjort, Jettes Sophie Sievertsen og Margit Watt-Boolsen, Raivis Zandovskis 
Arrangør Raivis Zandovskis 
Dramatiker Alexandra Moltke Johansen 
Instruktion Mads M. Nielsen 
Scenograf Gøje Rostrup 
 
Forestillingen er en co-produktion mellem De Damer og Teater V 
 
Se mere på www.de-damer.dk 
Kontakt De Damer på kontakt@de-damer.dk for yderligere info 


