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Elverhøj med muslimske skuespillere på det Kgl. Teater! (/forums/1/503528.html#p65259)
by Erik_Willumsgaard » fre mar 31, 2006 18:27

Jeg har lige hørt i Kulturnyt på radioens P1 (Hør altid P1!!!), at Det Kongelige Teater under indtryk af
globaliseringen er ved at sætte det danske nationalklenodie ELVERHØJ op med bangladesiske skuespillere.
Hermed omtalen fra teatrets egen hjemmeside:
Det Kongelige Teater er som kulturinstitution underlagt publikums krav om høj kvalitet til rimelige priser.
Derfor har instruktør Tue Biering i dette ambitiøse teaterprojekt ladet sig inspirere af erhvervslivets dynamik,
innovationsiver og ikke mindst det globale udsyn.
”Der er opgaver på Det Kongelige Teater, som kan varetages billigere og bedre af andre ude i verden. Ikke
mindst, når det handler om store, ressourcekrævende klassikeropsætninger”, fortæller Tue Biering.
På denne baggrund har han valgt at outsource en nyproduktion af Elverhøj til Bangladesh – for under 1/10
af, hvad en dansk produktion ville koste: ”Skuespillerne i Bangladesh løber lidt stærkere, arbejder lidt
hårdere og er langt billigere i drift end danske skuespillere”, fortsætter Tue Biering.
Forestillingen Come On, Bangladesh, Just Do It! er en kalejdoskopisk og underholdende teaterinstallation,
som følger Det Kongelige Teaters historiske outsourcing af Elverhøj til Bangladesh.
Teatrets outsourcing-konsulent J.R. er i Bangladesh og beskriver løbende produktionen, lønforhandlinger,
kvalitetscheck, danskundervisning med mere. Og fem bangladeshiske skuespillere – med kaldenavnene
Akbar, Lovely, Retu, Pavel og Shatabdi – har gennem flere uger prøvet på Elverhøj hjemme i Dhaka, men er
nu ankommet til det kolde København, hvor de er indkvarteret under tålelige forhold og arbejder sammen
med deres danske kolleger, Ellen Nyman, Thomas Corneliussen og Henrik Jandorf i Det Kongelige Teaters
Turbinehaller.
Se video og billeder fra produktionen på: http://www.kglteater.dk/OplevTeateret/G ... adesh.aspx
(http://www.kglteater.dk/OplevTeateret/Galleri/Skuespil/2005/Come_on_bangladesh.aspx)

Pressebilleder fra bangladeshernes første prøvedag kan downloades i høj opløsning i pressegalleriet.
Du kan også læse mere om forestillingen her, http://www.kglteater.dk/site/Forestilli ... do_it.aspx
(http://www.kglteater.dk/site/Forestillinger/Skuespil/Come_on_bangladesh_just_do_it.aspx)
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(/forums/1/503528.html#p65267)
by Erik_Willumsgaard » fre mar 31, 2006 18:52

Erik_Willumsgaard skrev:
Jeg har lige hørt i Kulturnyt på radioens P1 (Hør altid P1!!!), at Det Kongelige Teater under indtryk af
globaliseringen er ved at sætte det danske nationalklenodie ELVERHØJ op med bangladesiske
skuespillere. Hermed omtalen fra teatrets egen hjemmeside:
Det Kongelige Teater er som kulturinstitution underlagt publikums krav om høj kvalitet til rimelige
priser. Derfor har instruktør Tue Biering i dette ambitiøse teaterprojekt ladet sig inspirere af
erhvervslivets dynamik, innovationsiver og ikke mindst det globale udsyn.
”Der er opgaver på Det Kongelige Teater, som kan varetages billigere og bedre af andre ude i verden.
Ikke mindst, når det handler om store, ressourcekrævende klassikeropsætninger”, fortæller Tue Biering.
På denne baggrund har han valgt at outsource en nyproduktion af Elverhøj til Bangladesh – for under
1/10 af, hvad en dansk produktion ville koste: ”Skuespillerne i Bangladesh løber lidt stærkere, arbejder
lidt hårdere og er langt billigere i drift end danske skuespillere”, fortsætter Tue Biering.
Forestillingen Come On, Bangladesh, Just Do It! er en kalejdoskopisk og underholdende
teaterinstallation, som følger Det Kongelige Teaters historiske outsourcing af Elverhøj til Bangladesh.
Teatrets outsourcing-konsulent J.R. er i Bangladesh og beskriver løbende produktionen,
lønforhandlinger, kvalitetscheck, danskundervisning med mere. Og fem bangladeshiske skuespillere –
med kaldenavnene Akbar, Lovely, Retu, Pavel og Shatabdi – har gennem flere uger prøvet på Elverhøj
hjemme i Dhaka, men er nu ankommet til det kolde København, hvor de er indkvarteret under tålelige
forhold og arbejder sammen med deres danske kolleger, Ellen Nyman, Thomas Corneliussen og Henrik
Jandorf i Det Kongelige Teaters Turbinehaller.
Se video og billeder fra produktionen på: http://www.kglteater.dk/OplevTeateret/G ... adesh.aspx
(http://www.kglteater.dk/OplevTeateret/Galleri/Skuespil/2005/Come_on_bangladesh.aspx)

Pressebilleder fra bangladeshernes første prøvedag kan downloades i høj opløsning i pressegalleriet.
Du kan også læse mere om forestillingen her, http://www.kglteater.dk/site/Forestilli ... do_it.aspx
(http://www.kglteater.dk/site/Forestillinger/Skuespil/Come_on_bangladesh_just_do_it.aspx)

Jeg har faktisk allerede bestemt, at den må jeg ind og så. Nogen der vil med?
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(/forums/1/503528.html#p65333)
by AbU » fre mar 31, 2006 20:13

Hej Erik.
Har lige læst og set par klips. Ser ret spændende ud. Det er vist lige noget guf for dig

.

-Og med 60 kr for studerende, kunne man let fristes til at tage ind og få sig en oplevelse der. Så må jeg lige
om det kan presses ind imellem de travle dage med flytteri.
Det ser i hvert fald lovende ud.
Fred
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(/forums/1/503528.html#p65422)
by Victorious » lør apr 01, 2006 00:45

Det lyder faktiskk meget godt... Men Elverhøj er det sån noget folkevise noget.. For vi har nemlig lige haft
noget om Elverhøj i dansk.. Ville lige sikre mig det var det samme...
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