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En tur på scenen for en prostitueret kan skabe problemer efterfølgende.
Det er meldingen fra Kompetencenter Prostitution.

Relaterede artikler

V støtter prostitutionsteater
Teater køber prostituerede

Indtast dit postnummer
Postnummer

I teaterstykket "Pretty Woman A/S" vil
man betale prostituerede for at fortælle
om livet på gaden. Som en del af stykket
går en skuespiller med et kamera på
nakken ud på Vesterbro i København og
køber en prostitueret, som kommer ind på
scenen.
- Jeg synes, at det lyder voldsomt. Det
kræver lang forberedelse, hvis det skal
gøres ordentligt, og så skal der være
opfølgning bagefter med psykologer, hvis
der er behov, siger Susanne Bramstrup,
der er leder af Kompetencenter
Prostitution under Servicestyrelsen, til
Ritzau.

Få et godt tilbud
på Danmarks
største avis.

OK

Hun understreger, at hun ikke kender teatertruppens tilgang til de prostituerede.

Mest læste lige nu

Holdet bag "Pretty Woman A/S" vil ikke udtale sig om stykket i dag.

Dyb skuffelse over Holocaust-løgn (KPN)
Kvinde påkørt af adskillige biler (JP)
35-årig dræbt i soloulykke (JP)
13.000 fyringer i presset byggesektor (EPN)
Nyhedsquiz

En langspyttet blanding
Fornøjeligt, men også
banaliserende
skærsommernats-teater.
Læs anmeldelse

Ritzau

JP Medier

Bagger-partnere bliver hængt ud (EPN)

Kvinderne får ifølge B.T. 2000 kroner for at deltage. Et af problemerne er, at
kvinderne kan sige ja til noget, de ikke kan overskue, lyder det fra Susanne
Bramstrup.

Test din viden: Uge 51

Stærkt teater om Seest- Historien er for spinkel
Kun pletvis morsom Line
ulykken

Kriminalitet:

Utilfreds med pizza - stak ejer
ned
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International
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Tjenester

Kultur

Kunstrådet bakker op om køb
af prostitueret
Grøndalsvej 3
8260 Viby J

Mobil

Indland:

Teater

Vinterbergs "Festen" som radiodrama
Vi svigter teater-scenerne
Dronningens nye teater-klæder
Revy: Sønderborg-holdet er sat
Blodig alvor: Skuespiller skar sig i halsen
At være – eller ikke at være - med
Slut med Kaleidoskop i København
Skuespiller søger scene

Mungo Park undgår
hverdagsaftige banaliteter i
stykket om ulykken i Kolding.
Læs anmeldelse

Knutzon-opfølger til
”Guitaristerne”
Læs anmeldelse

Ny karriere
Kontorelev, shipping og spedition
Danisco A/S
Se alle stillinger >>

Rytmisk musik

Sygehusledelse kaldte sag
om syg pige for "ondets rod"
Indland:

http://kpn.dk/teater/article1493382.ece

25 perfekte numre til nytårsfesten
Hvis dine nytårs-gæster
ikke danser til disse
numre, så gør de det
aldrig! Vi giver et bud
på den ultimative

Kærlighed med
forhindringer
Skøn farce med stærke glimt
af følsomhed gemt bag alle
pailletterne.
Læs anmeldelse

Øl, nisse og hornmusik
Fornøjelig men tekstligt lidt
slap julesatire på Café Liva
med Jacob Morild.
Læs anmeldelse
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danse-samling til festen.
Læs artikel

Forbrug
Dine penge
Dit liv
Din bolig
Din mad
Digitalt
Motor
Dine rettigheder
Debat
Spørg eksperterne
Fotoserier

Universitet på jagt efter
"spøgelser"
fpn.dk:

Rørende og
indtrængende satire
Absurd og morsomt 1970’ershow med Dusk og Bomholt.
Læs anmeldelse

Stedet er en container på
Halmtorvet i København.
Meget passende til et stykke
om prostitution
Læs anmeldelse

Film

Lad fly-varerne blive hjemme
USA:

viden.jp.dk
Ny viden
Klimaet
JP Explorer
Videnbank
Multimedie
Mediarium
Undervisning
Quiz og spil

Danske sange skabt på tømmermænd
Sangerinden Eartha Kitt er død
Coldplay i gavehumør
Smadret guitar solgt for 530.000 kr.
Se Figurines’ film gratis på nettet

Hjælpeløst luderteater
på Halmtorvet

Mand skød larmende
biografgænger
fpn.dk:

Narnia risikerer at forlise
Filmtrilogien om Narnia
risikerer at forlise, efter
filmkoncernen Disney
har mistet sin interesse
for filmprojektet.
Læs artikel
Sopranos-skuespiller død
Batman nægtet adgang til Kina
Et mareridt vender tilbage
Få et glimt af ny Stieg Larsson-film
Jim Carrey topper i USA

Ferie
Litteratur

Big brother vækker dig bag
rattet
epn.dk:

Gazprom truer med at lukke
for gassen
spn.dk:

Dyb skuffelse over Holocaust-løgn

Aldrig rigtig godt

Begavet teater

Den Kgl. Ballets nye
helaftensballet er et flot, men
udvendigt udstyrsstykke
Læs anmeldelse

Satirisk, men også fintfølende
portræt af hele Danmarks
Mærsk.
Læs anmeldelse

Hvad er dit bedste
dansenummer?

Mænd der hader
kvinder

Nytårsaften nærmer sig
hastigt. Og muisk skal der til.
Hvilket nummer MÅ du bare
danse til på vej ind i 2009?
Deltag i debatten

Se forfilmen til Stieg Larssons
berømte krimi med Mikael
Blomkvist og Lisbeth
Salander.
Se den på JPtv

Hemmelige Da Vincitegninger

Meget nærgående knus

Efter den definitive
afsløring af Rosenblats
Holocaust-løgn, sidder
mange med en dårlig
smag i munden.
Læs artikel
Skandale: Holocaust-bog er falsk
Stor forskel på juryens og folkets favoritter
Berømt professor er død
Er Holocaust-historie usand?
Digteren F.P. Jac er død

Billedkunst

Mona Lisas far, Leonardo da
Vinci, har lavet skjulte
tegninger bag et berømt
maleri.
Afspil indslag

Thomas Hartmann er meget
omklamrende på sin nye dvd.
Se stand-up på JPtv

Seneste nyt
Beckham er langt fra pensionsalderen (08:21)

Wozniacki bør ændre spillestil
Kultur
Litteratur:

Verdens heldigste kunstsamler
En privat kunstsamler
troede han købte en
forfalskning, men
maleriet viser sig nu at
være et unikt kunstværk
til adskillige millioner
kroner. Læs artikel

Kvinde påkørt af adskillige biler (08:13)
Kawasakis mellemvægter trimmes (08:03)
Japan-bøffer (07:52)
Virtuel genvej til nye biler (07:51)
Alle nyheder >>

Berømt professor er død
Politik:

DONG støtter Louisiana
Nonsens fra en forstyrret tosse...
Peter Plys for millioner
Skjult skitse på da Vinci-maleri
Dansker bombarderede Bush med sandaler

Mest læste

i dag

i går

Dyb skuffelse over Holocaust-løgn (KPN)
Israel får frie hænder af USA (JP)
25 perfekte numre til nytårsfesten (KPN)
Polak tævet ihjel på Fyn (JP)

Regeringen tæt på at dumpe
Ny viden:

Overraskende comeback til
tsunami-koraller
Kultur:

Rocklegende opstår fra de
døde

Klassisk musik

Thisted-dræbt var mor til fire (JP)

"Aida" er det store hit
Verdis populære opera
spilles til sommer for
400.000 mennesker i
Bregenz, Verona og på
La Scala. Læs artikel
Carerras: Aldrig mere De Tre Tenorer
Fire borgmestre kæmper for musik
Skandale: Tenor fyret på La Scala
Levende elefant på scenen
Operadiva stiftede kæmpe-legat

Computerspil

Computerspil med en anden dagsorden
Computerspil forbindes
typisk med vold og
splatter. Med ny
støtteordning kan

http://kpn.dk/teater/article1493382.ece
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danske selskaber få
hjælp til at udvikle spil,
der går i helt andre retninger. Læs artikel
Gratis spil mod piratkopiering
Computerspil mod AIDS

Kultur

Norge: Hadefulde ytringer mod religion
straffes
Det skal koste at tale
nedsættende om
religion eller livssyn,
mener den norske
regering. Danske
politikere afviser.
Læs artikel
Rocklegende opstår fra de døde
Biskopper truer netværk
Kontroversiel juletale vækker vrede
Tv-betroelser er ofte falske
Danskerne dropper kirken

Alle artikler, fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne side, stammer fra Jyllands-Posten. Jyllands-Posten har ophavsretten, jf. lov om ophavsret. Læs mere om reglerne.
Jyllands-Posten, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, +45 87 38 38 38. Email: jp@jp.dk

http://kpn.dk/teater/article1493382.ece

Side 3 af 3

