Pressemeddelelse:

”PINOCCHIO”

- steampunk, dukkemagi og grum humor på Anemonen
I samarbejde med den succesfulde engelske sceneinstruktør Alex Byrne, har Teater
Patrasket taget fat om alletiders dukkeklassiker Pinocchio - som teatret spiller i fire uger
på Anemonen fra 29. januar til 24. februar.
Det er historien om dukken, der skal lære at blive menneske og dens farefulde færd i en
verden fuld af sære skikkelser, forunderlige hændelser, fristelser og bedrag.
Inspireret af Collodis oprindelige historie mere end af Disney, finder forestillingen sin helt
egen vej igennem historiens surrealistiske fantasiverden og svære moralske dillemmaer.
Det er en opsætning i et tidløst ”steampunk”- præget univers, skabt af scenografen
Nathalie Mellbye, hvor fortællingen udfolder sig musikalsk og dramatisk omkring et
trædeorgel på hjul - i et tæt ensemble af tre skuespillere og en musiker.
Og hvor hovedpersonen får lov at optræde som dukke – i Katrine Karlsens
prisbelønnede dukkedesign.
Forestillingen søger at forene musikalsk og opfindsom ensemblefortælling med vild og
grum situationskomik og rendyrket dukketeatermagi.
Den retter sig mod børn i alderen 8 til 12 år - og deres voksne.
Instruktøren Alex Byrne er kendt for instruktion af en række stærke og prisbelønnede
produktioner for danske børne- og ungdomsteatre og egnsteatre, bl. a. Teater Møllens
”Oskar”, Odsherreds Teaters ”Pym and Theo” og Teater Nordkrafts ”Ved Arken kl. 8”.
Han er endvidere kunstnerisk leder for det internationale teater NIE, som har modtaget
en række internationale hæders-bevisninger.
Teater Patrasket er et turnerende teater for børn og unge, der har hjemme i København.
Siden 1985 har vi skabt forestillinger, hvor vi søger at forene humor med poetiske og
rørende historier i et stærkt visuelt udtryk.
Medvirkende i forestillingen er som skuespillere Anna Karina Nikolaisen, Dirck Backer og
Maria Myrgård. Bastian Popp er medspillende musiker på bl. a. trædeorgel og kontrabas
og har komponeret musikken.
Forestillingen spiller på Anemonen, Suhmsgade 4, 1125 Kbh. K i perioden 29. januar til 24. februar.
Der er premiere d. 2. februar kl. 15.00, men spilles i dagene forinden i spilleperioden.
Spilletider: ti-to 9.30 og 11.00, fr 11.00 og 17.00, lø-sø 13.00 og 15.00
I uge 7 (vinterferie) spilles i stedet ti-to 11.00 og 13.00, fr 11.00 og 17.00
Billetbestilling: www.teaterbilletter.dk
Læs mere på www.anemonen.dk/pinocchio og www@patrasket.dk

