TEATER RIO ROSE præsenterer

OVERGANG

Urpremiere 22. februar på ny forestilling
af Teater Rio Rose på Husets Teater
Medvirkende: Anette Katzmann,
Morten Nielsen

Instruktør: Tove Bornhøft
Koreograf: Julie Anne Stanzak

Hvad sker der med mennesket efter de 50 år?
Hvordan opleves det for kvinder og mænd at nå
overgangsalderen? Kroppen ændrer sig og tingene
er ikke, som de har været. Men kan vi finde os selv
i livets sensommer? Kan vi finde det skønne og
humoristiske midt i alle for-andringerne? Og hvad
sker der, når denne særlige livsperiode møder
hverdagens gøremål, frustrationer og smukke
øjeblikke?

Tyskland, for sammen at skabe et sensuelt,
symbolsk og højæstetisk univers.

Teater Rio Rose gæster for tredje gang Husets
Teater. Tidligere har Teater Rio Rose med deres
genkendelige sanselighed, humor, varme og
ærlighed stillet skarpt på emner som danskhed
(SORT PÅ HVIDT i 2012) og køn (HAN HUN HØN i
2014), men med OVERGANG vil Teater Rio Rose
undersøge alle sider, vinkler og paradokser af
mænd og kvinders overgangsalder. Den tid, hvor
man er gammel i den første del af livet, og helt ny
i den sidste.
Teater Rio Rose har denne gang allieret sig med
den internationalt anerkendte amerikanske
koreograf Julie Anne Stanzak, der kommer fra det
verdensberømte Tanztheater Wuppertal i

Overgange kan åbne for befriende forvandlinger,
svimlende transformationer og nye perspektiver.
En anden form for frihed og sikkerhed – eller
usikkerhed. Overraskende ændringer af krop og
sind. Måske også nye muligheder?
OVERGANG er skabt af TEATER RIO ROSE, og
instrueret af TOVE BORNHØFT, der netop selv er
fyldt 60 år. På scenen kan Morten Nielsen og
Anette Katzmann opleves.
OVERGANG spiller 22. februar – 17. marts 2017,
man.-fre. kl. 20.00 og lør. kl. 17.00.
Billetter á 200-150 kr./130-80 kr. for unge u. 25
år. Ved min. 6 unge u. 25 år kun 40 kr. pr. billet.
Pressefotos downloades på husetsteater.dk. For
yderligere information, interviewaftaler m.v.,
kontakt venligst kommunikationsansvarlig My
van Dijk: my@husetsteater.dk // 3141 6692
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Med venlig hilsen

