INVITATION TIL FORPREMIERE OG URPREMIERE PÅ FORESTILLINGEN ”CELLEN”
Teater Solaris inviterer i samarbejde med Danmarks Veteraner til
FORPREMIERE og URPREMIERE på forestillingen ”CELLEN”
på Sonnerupgaard Gods d. 20. eller 21. juni 2017 kl. 19.00
Adresse: Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø
1) Til forpremieren d. 20. juni vil der blive serveret en velkomstdrink inden forestillingens start, og der vil være en
efterfølgende reception m. Sonnerupgaard Gods’ rustikke tapas og dertilhørende vin.
2) I forbindelse med urpremieren d. 21. juni afholdes sommersolhvervsfesten Skjoldunge Festival, hvor der fra kl. 16
er en markedsplads med en masse forskellige boder. Der vil omkring kl. 17 blive serveret helstegt pattegris fra
Sonnerupgaard Gods’ egen svineproduktion samt dertilhørende vin. Ydermere vil ”RAGNAROK” – et stort, udendørs
actionshow – løbe af stablen ved solnedgang kl. 22.
I stykket ”CELLEN” møder vi en soldat hen over en aften, hvor han er på vej til et veterantræf. Hans indre er i
opløsning, og han kæmper for at bevare en kontakt til virkeligheden, hele tiden forstyrret af flashbacks til tiden, hvor
han som udsendt havde en særlig opgave, der gik galt. Han var udsendt med sin gruppe for at hente en dansk terrorist
hjem til en retssag. Soldatens gruppe bliver overfaldet lige uden for hvor fangen opholder sig. Alle dræbes undtagen
soldaten selv. Det er en enkel – en skarp – og en nærgående forestilling. Den menneskelige fortælling handler om
kærligheden, og om lysets sejr over mørket. Og spørgsmålet mange soldater tænker, “kunne jeg have gjort en
forskel?”
Danmarks Veteraner og Teater Solaris har indgået et samarbejde for at få skabt en dialog omkring anerkendelsen af
de danske udsendte og veteraners indsats. Læs mere om Teater Solaris, transportmuligheder og rutevejledning på
vores hjemmeside - www.teatersolaris.dk

Invitationen gælder for en person og valgfrit antal ledsagere – til begge arrangementer.
Bekræftelse på deltagelse skal ske via denne mail: info@teatersolaris.dk
Oplys venligst ønsket arrangement samt navne og e-mail på deltagere.
Svar udbedes senest søndag d. 18. juni kl. 12.

Med venlig hilsen

