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Femten skuespillere: en
blind, fire døve, spastikere og
en håndfuld udviklingshæmmede står på scenen, når
GladTeater opfører “Verdens
bedste forestilling”, der har
premiere på Edison lørdag
den 18. juni, kl. 17.
Femten skuespillere kæmper sig frem i et åbenhjertigt
forsøg på at lave netop verdens bedste forestilling med
alt, hvad en sådan må indebære. Fra verdens bedste begyndelse til verdens mest rørende slutning, fra fødsel til
død, fra ekstreme banaliteter
til storslåede højdepunkter.
Forestillingen
er
en
sammenfletning af tableauer,
musik, skæve historier og
stunts, der på sin egen akavede og ironiske facon bliver et
spejl af livet.
- Det er selvfølgelig absurd
at ville lave verdens bedste
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Scenen. Et usædvanligt ensemble præsenterer “Verdens bedste
forestilling”. Det sker
på Edison med premiere lørdag.

*Gælder ikke nye varer.
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Der er medvirkende fra både Frederiksberg og Vesterbro i
stykket “Verdens bedste forestilling”, som opføres af GladTeater.
forestilling. Men bestræbelsen på det perfekte afslører
en masse sider af vores liv. Lige fra den egoistiske lyst til at
blive beundret af publikum
til det selvopofrende ønske
om at få et vigtigt budskab ud
til dem. På de områder ligner
vi alle sammen hinanden. Vi
har lavet en forestilling om at
stræbe efter det allerbedste og pludselig kan vi se, at den
derfor handler om, hvordan
det er at være et helt almindeligt menneske, der ikke skil-

ler sig mere ud fra mængden,
end alle andre, siger instruktør Tue Biering, der sammen
med dramaturg Jeppe Kristensen står bag forestillingen.
GladTeater er en del af TVGlad Fonden, og det er første
gang, en gruppe uddannede
skuespillere med funktionsnedsættelse spiller sammen i
en forestilling på en af byens
store scener.
Edison, Edisonvej 10, opføres 18.-25. juni, billetter
via: billet@gladteater.dk

Foto på farten
Fotografi. Aber kører
byen tynd, når Copenhagen Photo Festival i
samarbejde med Metroselskabet viser
fotoudstillinger i byens
metrotog.
Stereotype og nærmest ikoniske billeder af et velkendt
Amerika, hotelværelset, dineren og benzintanken. Vi har
set sceneriet før, men alligevel
er intet, som det burde være for aben følger med som et
forstyrrende element.
Under Copenhagen Photo
Festival udstiller Per Morten
Abrahamsen billeder fra den

roste udstillingsserie “Aben i
familien” på Hans Alf Gallery
i Kødbyen og i ét af byens metrotog.

Appetitvækker i farten
- Vi ønsker at skabe en fotofestival med et højt kunstnerisk niveau og et internationalt sigte, men stadig med
bred appel. Derfor skal udstillingerne i metroen vise et
bredt udsnit inden for kunst,
portræt- og dokumentarfotografi, så metroens passagerer
i farten kan få en appetizer til
festivalens program og opleve
fotografiets muligheder, siger
Rasmus Ranum, som sam-

men med Julie Klitbo er initiativtager og direktør for Copenhagen Photo Festival.
Med metroudstillingerne håber festivalledelsen at nå et
publikum, som normalt ikke
beskæftiger sig med fotografi
eller samtidskunst.
De rullende undergrundsudstillinger kører non stop
mellem Lufthavnen/Vestamager og Vanløse under hele festivalen.
Copenhagen Photo Festival, kan opleves på hele
Carlsberg: Ny Tap, Carlsberg
Bryghus, Halmlageret, Flyvepladsen og Dansehallerne til
søndag den 19. juni.

NY MARKEDSDAG
hos Qualityworld.dk og Hagemanns Copenhagen

– lørdag 18. juni kl. 9.30
- med uhørt billige priser på alt,
også på mad og drikkevarer
Vi serverer f.eks. lækker
brunch & frokost for kr. 75.
Kl. 11-14 lytter vi
til god musik.

- Hotellet ved kirken

MINIFERIE
• Fester
• Konferencer
• Golfophold m.v.
•

MARKEDSTILBUD:
Tøj, gaveartikler, møbler m.m.
med 40-70% rabat
– og 25% rabat på
helt nye varer. Køb

Kl. 13
trækker vi lod
3 betal
om 3 gaveko
for 2
rt
Qualytiworld tilbyder på
á kr. 200.
udvalgte
d
flasker 3 for 2 flaskers pris.

Se video og vores
fantastiske tilbud på
www.faarevejlegolfhotel.dk

Fårevejle Golf Hotel ApS

Solbjergvej 3A - Frederiksberg
Er vejrguderne med os – dækker vi op udenfor.

Fårevejle Kirkevej 1
4540 Fårevejle
Tlf. + 45 59 65 42 00
email@faarevejlegolfhotel.dk

