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Københavnerpremiere  
 
WILLE & LUND - UDDRIVELSEN Magi, Mystik og Hypnose 
 

 
 

Hjælp Wille & Lund med at udføre en eksorcisme af 
Teater V's gamle teaterbygning ”Prøvehallen”. 

I dette ekstremt underholdende og unikke show vil skuespiller Mads Wille og mentalmagiker 
Anders Lund - med udgangspunkt i mytisk magi, spøgefulde seancer og urgamle ritualer, 
samt ikke mindst i samarbejde med det fremmødte publikum - udføre en såkaldt eksorcisme 
af Teater Vs gamle teaterbygning ”Prøvehallen”.  

Du vil bl.a. opleve publikummere som: afkoder skjulte tegn; taler i tunger; bliver besat af 
ånder; finder glemte genstande og kommunikerer med de døde! Showet giver et sjovt og 
tankevækkende indblik i hvordan man uden varsel kan rive tæppet væk under en hvilken 
som helst gruppe menneskers ellers gængse antagelser og forestillinger om virkeligheden, 
og åbne døren til en verden, der til hverdag er skjult for det moderne menneske. 

 

 

 



 

 

 

I 2016 tog forestillingen rundt og spillede på bl.a. Thy Teater, hvor Mads Wille og Anders 
Lund sammen prøvede at påvise, at der stadig er noget tilbage fra dengang da der lå en 
politistation i Thy Teaters lokaler. De dengang voldsomme hændelser der skete i bl.a. 
detentionen – kunne de stadig påvises? 

Nu tager Wille og Lund så fat i Prøvehallen hvor Teater V har til huse. I sin tid blev rummet 
brugt til at teste porcelænsisolatorer til ophængning af højspændingskabler. Det bliver 
spændende at se om der stadig er rester tilbage fra dengang da Prøvehallen var et 
afprøvningssted for højspænding.  

Tag med en tur tilbage i tiden med Wille og Lund, dengang da Magi, Mystik og Hypnose 
var med til at skabe smukke, sjove og underholdende illusioner. Det bliver helt sikkert sjovt 
og lidt uhyggeligt. 

 

Idé og koncept Mads Wille & Anders Lund  

Instruktion Simon Boberg  

Executive producer Pelle Koppel  

Foto Daniel Buchwald  

Producent Teater V, i samarbejde med De Medvirkende 

Spiller på Teater V, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby 

Spilleperiode i Valby 19. – 23. sept. onsdag til fredag kl. 20, lørdag kl. 17, søndag kl. 16 

Varighed: ca. 70 minutter, u/pause 

Billetter kan købes hos teaterbilletter.dk  

 
Ønskes yderlig information - Kontakt venligst: 

Lena Hedegaard  

lena@teater-v.dk  

+ 45 2033 7507 

 

mailto:lena@teater-v.dk

