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Kultur

Nyt liv til gammel bibeltekst
KIRKE: Hvad skal vi med livet? Prædikerens Bog fra Gammel Testamente er en ældgammel tekst, men
prædikeren i teksten forekommer som provokatør mere ægte og moderne end de fleste. Skuespilleren
Lotte Arnsbjerg står bag en musikdramatisk fantasi over Prædikernes Bog, der kan opleves fredag 20.
november kl. 21 i Eliaskirken. Mellem værkerne fremfører skuespiller Baard Owe brudstykker af den
cmo/pr-foto
originale tekst. Der er gratis adgang.

Eddie på scenen som ædedolk 3

GUIDE
FOR BØRN

TEATER. Førtidspensionist Eddie Brøchner har sammen med otte andre personer på overførselsindkomst hovedrollen i ’Det store ædegilde’ i Dansehallerne, hvor de æder sig gennem 17 retter.

U

Hvad ville du
gøre, hvis du fik
at vide, at du skulle
dø i morgen? Ja, jeg
ville æde, have sex
og være sammen
med familien - måske ikke i den rækkefølge, haha.

AF HANNE BJØRTON
hab@minby.dk

PÅ SCENEN: »Jamen, har I set
filmen? Det er fire rigmænd,
der beslutter sig for at æde sig
ihjel. En af dem står på et tidspunkt, mens han spiser...«
Eddie rejser sig op og bøjer
sig forover og stikker enden
bagud og fortæller videre:
»...samtidig med at det vælter
ud af ham i den anden ende,«
siger Eddie og laver høje pruttelyde med munden.
Der er ingen tvivl om, at
50-årige Eddie Emhof Brøchner er fuld af optrædelyst og malende kropssprog.
»Mine venner siger: »Der
har altid været en skuespiller
i dig,« griner han.
Og om tre dage har førtidspensionisten hovedrollen i
teaterforestillingen ’Det store
ædegilde’ sammen med otte
andre modtagere af overførselsindkomst.
Forestillingen tager udgangspunkt i Marco Ferreris
film fra 1973, hvor fire rigmænd, som Eddie fortæller,
æder sig igennem mængder
af mad med det fælles mål at
dø af æderiet.
De ni hovedrolleindehavere
skal på scenen spise sig igennem 17 retter mad – uden dog
at have døden som formål.
Der bliver serveret blodpølse,
vildsvin, pattegris, perlehøne,
hane kylling, torsk, bøf, fårehoved, østers, vagtler, crepes
suzette, kalkun, nyre krabbe,
paté, hummer, pizza og meget
meget mere.
Faktisk er hovedrolleindehaverne blevet spurgt, hvilken
mad de godt kan lide, så de ikke skal sidde og stikke til det
under forestillingen.
»Det er ikke småting, vi skal
spise – hold kæft, hvor vi æder.

EDDIE EMHOF BRØCHNER,
førtidspensionist og medvirkende
i stykket ’Det store ædegilde’

Redaktionen hjalp Eddie med lidt forberedelse til forestillingen
’Det store ædegilde’ og bød på en dyrlægens natmad
og et stykke med æg og rejer. Foto: Michael Paldan.

en helt anden pisk over nakken end jeg har. De skal hele tiden bevise, at de er aktivt
jobsøgende.«
»Så de spørger: Hvad skal vi
med kontanthjælp, når vi hellere vil videre i livet. De føler
sig parkeret og sat i stampe,
så der er arbejde til dem, der
skal parkere dem. Ellers findes de øverste lag i samfundet
ikke, og man kunne ønske sig,
at der var mere ligevægt, hvor
alle havde nok. Om det ville
være en god ting, ved jeg ikke,
men vi har hver vores forestilling om, hvad man kunne gøre,« siger Eddie.

Fortid med heroin
Og det er rigtig god mad – det
er en stjernekok, uddannet i
New York, som laver maden til
os. Det er klart, at vi er gået
i træning inden, fordi vi ikke
er vant til at spise så meget,«
fortæller Eddie.

Mad, sex og familie
Formålet med forestillingen er,
i tung kontrast til de overdådige mængder af mad på bor-

det, at fortælle om livet uden
særlig mange penge.
»Vi tager udgangspunkt i filmen, men forestillingen handler mere om os selv. Mens vi
sidder og spiser, fortæller vi
om vores egne liv. Nu er jeg
jo førtidspensionist, og jeg synes, at jeg har det udmærket.
Men mange af kontanthjælpsmodtagerne på scenen synes,
det er enormt hårdt – de har
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Han er førtidspensionist efter
en tid som heroinmisbruger.
Han har været clean de sidste
10 år, men der var også efterveer efter misbruget.
»Jeg har det godt i dag, og
det er i den grad min kæreste,
som hjalp mig med at komme
ud af det. Jeg fik en depression,
fordi min krop ikke længere
lavede endorfiner (et smertedæmpende og energiskaben-

de stof, kroppen normalt selv
producerer, red.), efter heroinen havde smadret mig fuldstændig.«
Eddie bruger sin fortid som
heroinmisbruger, når han arbejder frivilligt i Ballerup
Kommunes rusmiddelcenter
Brydehuset.
»Der er jeg i clean-cafeen for
unge misbrugere hver onsdag,
og nogle gange tager jeg forbi
andre dage også, for at snakke
med dem,« fortæller han.
I knap en måned har han
gået til forberedelserne til stykket, og på lørdag skal han og
hans otte medspillere for første
gang på scenen foran et publikum.
»Nogle af de andre har
spurgt: Hvorfor gør vi egentlig det her, vi spiller jo kun
stykket otte gange. Dér hvor
jeg har været, har jeg såret andre mennesker, som alligevel
var der for mig, når jeg skulle bruge 100 kroner til det næste fix. Det sætter jeg pris på i
dag, og måske kan vi med stykket give noget videre til andre
mennesker. Sætte nogle tanker
i gang om, at det er godt nok
overflod alt det der mad, men
i stedet for at gå efter det, skal
vi hellere være gode ved andre
mennesker,« siger Eddie.

PR-FOTO

■ Teater Zeppelin i

Valdemarsgade , viser frem til
. november gæstespillet VEJEN
HJEM – ordløst dukketeater
om at overvinde frygten for
det ukendte. I børnenes fantasi
kan alt lade sig gøre – sådan er
det også i denne forestilling.
Se spilletider på zeppelin.dk

FOTO: IRIS/SCANPIX

■ Hver søndag formiddag

præsenterer BESTTELLERS
en ny forestilling for børn og
deres familier. Således også på
søndag, hvor man kan komme
på eventyr med nogle af byens
bedste historiefortællere. Det
er søndag kl.  i Krusågade
. Billetter: - kr.

DET STORE ÆDEGILDE
PR-FOTO

■ Skulpturerne på Glyptoteket

HVOR: Dansehallerne
HVORNÅR: . november
- . december
HVORDAN: Bag forestillingen
står Fix&Foxy alias Tue Biering
og Jeppe Kreistensen. Billetter:
www.teaterbilletter.dk

er lavet af hård sten, størknet
gips eller bronze, men er
alligevel fulde af bevægelse.
I SKULPTUR MOVES for de
- årige bliver de sjove og
dramatiske skulpturbevægelser
efterlignet. Det er søndag kl.
. Billetter fås på museet.
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