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Verdens Bedste Forestilling – det handler om dit
liv
Glad Teater har iscenesat et hæmningsløst og morsomt teaterstykke, som flår
publikum rundt i brudstykker af et liv, som kunne være dit eller mit.

Et stort og usædvanligt ensemble indtager i disse dage Edisonscenen på Frederiksberg. Det består af en
blind, fire døve, spastikere og udviklingshæmmede, som alle er nyuddannede skuespillere fra
Glad;Teater. Det er første gang, en gruppe uddannede skuespillere med funktionsnedsættelse spiller
sammen i en forestilling på en af byens store scener.
Den perfekte ramme
Forhallen på Edison summer af forventningsfulde publikummer, heriblandt grupper af folk, der taler
tegnsprog med hinanden. Flere har blomster med, som højst sandsynligt tilkommer skuespillerne,
eftersom der denne lørdag den 18. juni er premiere på deres afgangsforestilling. Med højt til loftet og et
råt indre danner det tidligere elektricitetsværk på Edisonvej den perfekte ramme om en forestilling, hvor
der bliver kastet med mel, og hvor aktørerne udfordrer publikum med deres forskellige udtryksmåder.
Vel ankommen via bagvejen og en (desværre kun) til lejligheden anskaffet stilladslift kan livet begynde,
bænket på første rækkes kørestolsplads med kun en halv meter til scenekanten.
Livets mange facetter
’Verdens Bedste Forestilling’ er et sammensurium af skæve nedslag i hovedpersonen, Troels’ liv. Eller
han kæmper i hvert fald for at være hovedperson i sit eget liv, for konstant bliver han forstyrret af andre
karakterer, der bejler til publikums opmærksomhed. Men sådan er det virkelige liv også, for man står jo
ikke alene, men er blevet til den, man er i samspil med sine omgivelser. Vi oplever fødsel og død,
kærlighed, jalousi, ensomhed og smerte, banaliteter og højdepunkter, og hele tiden gælder det om at
komme videre.
Skuespillerne imponerer
I de små 90 minutter, som forestillingen varer, er der et mylder af personager på scenen i det ene
vanvittige og morsomme optrin efter det andet. Når én karakter træder i forgrunden er det kun et
spørgsmål om tid, før en anden tager over. Skuespillerne imponerer i al deres mangfoldighed, for hvor
end man kigger hen, fanger ens blik et menneske, der er fordybet i sit eget univers. Det er smukt, når den
søde, spastiske pige danser dirty dancing med en fyr, der ikke kan høre musikken, og det er voldsomt,
når festen slutter med nedskydning af alle gæsterne. Ingen af de medvirkende bliver skånet, selvom de

har en eller anden form for handicap. Kørestolsbrugeren bliver trukket ud af sin stol og efterladt til at
overvintre alene på scenen, og den blinde pige ydmyges som målmand i det spanske fodboldopgør. Det
er en modig og også lidt blodig forestilling, som instruktør, Tue Biering og dramaturg, Jeppe Kristensen,
har sat sammen til os på Edison.
’Verdens Bedste Forestilling’ får 5 ud af 6 stjerner. Spilleperioden løber til den 25. juni, og billetter kan
bestilles hos Glad Teater.
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