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Stor kunstnerisk bredde på Marionet Teatret
Sommerens anden forestilling på Marionet Teatret i Kongens Have, ”Venner i en
nøddeskal” har premiere den 11. juli

PR-foto: Sine Kristiansen

Dette års sæson på Marionet Teatret præsenterer to vidt forskellige forestillinger for byens
børn og deres voksne. Årets første forestilling Bedstemor med klang i handlede om den
avantgardistiske komponist Else Marie Pade og præsenterede børnene for growlende
lydvæsener i en sjov og abstrakt fortælling.
Årets anden forestilling, Venner i en nøddeskal er en varm historie om et lille egern, som
savner én at lege med. For at finde en ven begiver den sig på opdagelse i skoven. Her møder
den musene, der er bedste venner, det travle pindsvin, den frække ræv, den hjælpsomme
kronhjort og hermelinen, der er god til gemmeleg.
Historien handler om at turde vove pelsen, når man er ude for at finde sig en ven. Gennem
forestillingen kan Marionet Teatrets unge publikum spejle sig i, at det ikke altid er let, når man
forsøger at få nye venskaber. Nogle gange skal man have mod til at prøve flere gange, før det
lykkedes.

Handlingen i Venner i en nøddeskal udspiller sig i en skov, hvor dyrene har menneskelige
egenskaber og udfordringer, som både børn og voksne kan genkende. Vi har arbejdet med at
skabe detaljerede dyredukker, som vores publikum, hvis de er heldige, i løbet af sommeren
ville kunne møde i en dansk skov.

Det kunstneriske hold
Bag forestillingen står Astrid Kjær Jensen og Lene Skytt. Astrid er en erfaren dukkefører og får
sin debut som dukkeinstruktør på Marionet Teatret. Hun er uddannet dukkefører fra den
berømte Ernst Busch skole i Berlin. Lene er uddannet som instruktør fra Statens
Scenekunstskole, og hun arbejder både på de små storbyscener, landsscenerne og i det frie
felt. Det er tredje gang, Lene instruerer en forestilling på Marionet Teatret.
Dukkemager Paul Arne Kring er en legende inden for dansk dukketeater. Mange kender
måske bedst hans værker fra reklamefilm som den for Rødby-Puttgarten-færgerne (mågerne
Kaj og Bøje), og vi er stolte over igen i år at kunne præsentere hans elskelige dukker på
Marionet Teatret.
Sigurd Dissing står for den scenografiske ramme, skoven med de fire årstider. Sigurd har
tidligere arbejdet på teatre som Teater Refleksion og Riddersalen, og han er specialist i at
arbejde i små, finurlige scenografiske landskaber med indbyggede overraskelser.
Komponist Thomas Dinesen har flere gange skabt ørehængere til Det Lille Teater og Marionet
Teatret, og til denne forestilling har han komponeret et jazzet og swingende lydspor, som børn
og voksne helt sikkert kommer til at nynne på vej ud af haven.
Dukkeførere på forestillingen er Maria Garde, Tea Rønne og Charlotte Bisted Nielsen. De
mestrer alle den klassiske skjulte dukkeføring, hvor dukkeføreren fører dukkerne, men selv er
skjult for publikum.

Marionet Teatret
Marionet Teatret ligger i Kongens Have ved pavillonen, Kronprinsessegade 21.
Publikum sidder på bænke under åben himmel, og man skal huske regntøj til regnvejr og
kasket/solbeskyttelse i solskin, for vi spiller i al slags vejr. Der er siddeplads til cirka 220
personer - og dertil en god mængde ståpladser.
Marionet Teatrets forestillinger er en af Københavns gratis fornøjelser. Det er oplagt at
kombinere teateroplevelsen med en picnic i haven, et is-køb fra den nærliggende café eller en
tur på legepladsen. Hvert år har teatret omkring 20-25.000 gæster.
Fakta
Idé og instruktion: Astrid Kjær Jensen og Lene Skytt
Scenografi: Sigurd Dissing
Dukkemager: Paul Arne Kring
Komponist: Thomas Dinesen
Skuespillere/dukkeførere: Maria Garde, Tea Rønne og Charlotte Bisted Nielsen
Byg og teknik: Sigurd Dissing, Brian Kousgaard Kristensen og Steen Molls

Venner i en nøddeskal spiller fra 11. juli frem til 19. august 2018.
Tirsdag - søndag kl. 14 & 15. Mandag lukket.
Varighed: 25 min.
Der er gratis entré, og det er ikke nødvendigt med billetbestilling.
Forestillingen er for børn fra 2 år og op og kan forstås af alle uanset nationalitet.
Pressekontakt
Trine Wisbech, mobil 25 37 11 90 / trine@detlilleteater.dk
Følg os online og se bl.a. de små film om dukkernes tilblivelse.
www.marionetteatret.dk
https://www.facebook.com/Det-Lille-Teater-170832576288151/
https://www.instagram.com/detlilleteater.marionetteatret/
Årets plakat er tegnet af Gina Thorstenson, og den kan købes for 20 kr. ved teatret.
www.ginathorstensen.com

