GENERATION HÅBLØS
Ny teaterforestilling fra Teater V, sætter fokus på unges medievaner ved at sætte
reality tv på scenen.
Reality på scenen
Ifølge DRs Medieforskningsrapport ’Medieudviklingen 2014’ bruger de unge i Danmark dagligt over
tre og en halv time på nettet; inklusive streaming1. Samme undersøgelse viser, at de unge
streamer dobbelt så meget, som de ældre. Et program som Paradise Hotel bliver i løbet af en
sæson set på tv og streamet af omkring 300.000 mennesker pr. dag2. Og den engelske
succesbasker Love Island, modtog over 60.000 ansøgninger indenfor de første 12 timer efter
castingopslaget var sendt ud3.
Sofie Diemer, dramatikeren bag forestillingen GENERATION HÅBLØS, fortæller:
”Reality-tv kan få mig til at grine og græde samtidig med at jeg føler mig utrolig underholdt. Derfor
tænkte jeg: Hvorfor ikke forsøge at få disse følelser i spil på en teaterscene? Reality-tv er jo en
kæmpe fed pop kulturel reference på tværs af generationer; lige fra: ”Mit hemmelige
match”, ”Divaer i junglen” til ”Robinson”. Disse referencer er enormt fede at lege med og sætte på
spidsen i et teaterrum, der for mange unge i dag, alt for tit stinker langt væk af noget
traditionsbundet kedeligt gammelt stads.”
Af og for unge
Sofie Diemer er 23 år og autodidakt dramatiker. Hun har på trods af sin unge alder allerede
udgivet én digtsamling, LOL-LITA, på Gyldendal og i foråret 2019 debuterede hun som dramatiker
på Aveny-T med den anmelderroste forestilling DAMPHJERTE, et koncept udviklet på Teater Vs
skrivekursus ”Dramatisk Laboratorium, Grundhold”, i foråret 2018. Nu er turen kommet til Valby,
hvor man fra september kan opleve hendes næste forestilling GENERATION HÅBLØS.
GENERATION HÅBLØS er samfundsmæssigt relevant ungdomsteater, der tager udgangspunkt i
de unges virkelighed. Det er en modig, tidstypisk, benhård og ærlig coming-of-age fortælling om 4
skæbner, der hver især repræsenterer forskellige udfordringer ved det at være ung i 2019.
”I mit virke som forfatter og dramatiker er det min ambition at skabe relevant kunst til unge i
øjenhøjde. Jeg oplever at der mangler unge som tør; samt får muligheden for; at skabe kunst til
andre unge. Der sker noget magisk, når fortællinger til unge kommer fra unge selv! Følelsen af, at
det er en veninde som fortæller en historie mere end en forælder; selvom dét selvfølgelig også kan
noget,” fortæller Sofie Diemer.
Teaterchef Pelle Koppel ser frem til at starte den nye teatersæson med et stykke ny dansk
dramatik der tager udgangspunkt i de udfordringer som mange unge står overfor.
”Sofie Diemer er en gave til fremtidens teater. I GENERATION HÅBLØS får vi et unikt indblik i en
generation som er under et stort pres fra omverdenen – iscenesat som en realityserie. Det er ikke
bare modigt det er også relevant og interessant,” udtaler iscenesætter og teaterchef Pelle Koppel.
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https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/unge-bruger-over-tre-en-halv-time-paa-nettet-dagligt
https://realityportalen.dk/rcarticle/tv-seerne-flygter-paradise/
https://www.glamourmagazine.co.uk/gallery/thousands-of-applicants-for-love-island
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“Jeg håber på noget
a la Paradise Hotel”
REALITY-TV-TEATER
7.-22. SEP
TEATER-V.DK

GENERATION HÅBLØS
AF SOFIE DIEMER

Kort om koncept og handling:
Kom tæt på de 4 deltagere VITA, SEBASTIAN, OSKAR og MARIEL, når de bliver bedt om
at udlevere sig selv og deres inderste tanker i dette nye reality-koncept for unge, som har
holdt for mange sabbatår. Vinderen får lov at gange sit karaktergennemsnit med 10 og
bliver direkte optaget på sit drømmestudie! Det bliver både sjovt, rørende, tårer- og
tankevækkende. Hvem får flest diamanter og løber med sejren?
Medvirkende: Luise Skov, Emil Prenter, Mathias Bøgelund (debut) og Maria Cordsen
(debut) Iscenesættelse: Pelle Koppel Manuskript: Sofie Diemer Producent Teater V
Spiller på Teater V, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby
Spilleperiode: 7. - 22. sept. onsdag til fredag kl. 20, lørdag kl. 17.00 søndag kl. 16.00
samt formiddagsforestillinger for skoler/gymnasier (kontakt teatret direkte i forhold til disse)
Varighed: ca. 70 minutter, ingen pause.
Billetter kan købes hos teaterbilletter.dk.; prisniveau, fra 40-165 kr.
Ønskes yderlig information, kontakt venligst:
Pelle Koppel, iscenesætter og teaterchef
pelle@teater-v.dk +45 2148 2358
Sofie Diemer, dramatiker
Sofie-x@hotmail.com +45 2262 6370

Presse- og anmelderbilletter kan bestilles via mailen: billet@teater-v.dk

