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SLAGMARK 
 
Republique præsenterer SLAGMARK#1, 2, 3, 4 – et poetisk og nærværende gæstespil om 
kærlighedsforhold af Teater Rio Rose. En sjælden mulighed for at opleve hele SLAGMARK 
værket i sin fulde længde. Det sker den 16. og 17. marts. 
 
For første gang i København 
For første gang i København kan du nu opleve alle fire dele af værket SLAGMARK. Det er en 
forestilling, hvor en tilsyneladende identisk episode mellem to mennesker udspiller sig fire gange - i 
fire forskellige relationer: et mand- kvinde par, et kvindepar, et mandepar, og et ældre mand- og 
kvindepar.  
 

 
SLAGMARK #1, 2, 3, 4. Foto: Thomas Andersen. Hent pressefotos i høj opløsning. 
 
SLAGMARK er et af de få danske sammensatte værker. Tiden får en helt anden betydning, når Teater 
Rio Rose tager dagligdagens kampe under kærlig behandling i fire selvstændige men 
sammenhængende fortællinger. Du kan opleve en tragikomisk, koreograferet teaterkollage over de 
små og store udfordringer, vi står overfor i hverdagen. 
 
Reumertnomineret forestilling 
SLAGMARK #1 blev i 2008 nomineret til en Reumert. Begrundelsen lød:  
”Med "Slagmark" skabte Teatret Rio Rose en stærk lille forestilling, der tog udgangspunkt i hverdagens 
små og store kampe. Som tilskuere blev vi suget ind i et poetisk, grumt og gribende univers, der skabte 
stærke associationer til både vores egne, personlige konflikter og de barske situationer, vi hører om fra 
verdens brændpunkter.” 
Forestillingen handler om de små kampe, vi har med os selv, med dem vi møder og med vores elskede 
indenfor hjemmets fire vægge. Det er et meget koncentreret og sensuelt udtryk – lige som i en 
digtsamling. Det betyder, at du som publikum får plads til at sidde med din egen fortolkning og frit kan 
associere til dit eget liv i et tidsrum, der giver plads til eftertanke. 
 
Kontakt: 
For interviewaftaler eller mere info kontakt venligst Karen Toftegaard på 3085 0982 eller 
kt@republique.dk.  

http://www.republique.dk/Presse/SLAGMARK.aspx
mailto:kt@republique.dk


 
FAKTA: SLAGMARK #1-4 
Gæstespil på Republique 
Produceret af: Teater Rio Rose  
Instruktør og scenograf: TOVE BORNHØFT 
Manuskript: TOVE BORNHØFT, ANETTE KATZMANN, MORTEN NIELSEN 
Medvirkende:  
TOVE BORNHØFT # 2 
ANETTE KATZMANN # 1 og # 2 
MORTEN NIELSEN # 1 og # 3 
PETER KHOURI # 3 
MARIE-LOUISE CONINCK # 4 
BAARD OWE # 4 
Lysdesign: POUL JEPSEN 
Afviklingstekniker: THOMAS LINDBERG JØRGENSEN 
Administrator: HANNA W. GRUE 
 
SLAGMARK #1 blev nomineret til en Reumert i 2008. 
 
Spillested: Republique, Lille Scene 
Spilletid for #1+2: 16. + 17. marts kl. 17 
Spilletid for #3+4: 16. + 17. marts kl. 20 
Billetter: www.republique.dk, tlf.: 7020 10 31 
Se mere: www.republique.dk 
 
FAKTA: TEATER RIO ROSE  
Teater Rio Rose blev stiftet i 1985 af Tove Bornhøft og Daniela Piccari. Teatret ledes i dag af Tove 
Bornhøft. Teater Rio Rose arbejder ud fra metoden devising, hvilket betyder, at forestillingen skabes i 
fællesskab med alle medvirkende. Gennem improvisationer skabes forestillingens skelet og udvikles 
gennem prøveforløbet endeligt til en stramt koreograferet forestilling med et færdigt manuskript.  
 
Teatret har gennem mange år været inspireret af bl.a. den tyske koreograf Pina Bausch og 
filmskaberne John Cassavetes og Roy Andersson. Teater Rio Roses forestillinger belyser med enkle 
midler og en distinkt, æstetisk stil det at være menneske i al dets mangfoldighed og på godt og ondt. 
Teater Rio Rose har kontinuerligt været støttet af Kunstrådet siden teatrets dannelse i 1985.  
 
I 2012 blev Teater Rio Rose bevilget støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg for tre sæsoner, fra 
2013 til 2016. Teater Rio Rose har gennem årene turneret i 18 lande over hele verden og har desuden 
modtaget og været nomineret til flere Reumert-priser, bl.a. for forestillingerne TA TI TING og 
SLAGMARK #1. Tove Bornhøft blev i 2007 desuden præmieret af Statens Kunstfond for instruktionen 
af forestillingen BLAH BLAH BLAH. 
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