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GRATIS LÆSER & FORDELSKLUB

Følg os på facebook
En del af

Nytårsfest på 
Theilgaards

Festlig nytårsfest
 - Spar 100 kr. ved køb af 

billet inden den 1. dec.
Theilgaards, Køge

Taste n’buy 
vinsmagning

I samarbejde med Enoteca Nemo, 
byder vi på hele 9 vine fra Italiens 

vigtigste vinkælder – Veneto.
Theilgaards, Køge

Eksklusiv 
Charity Dinner på Kong Hans

Tag med til Charity Dinner på 
Kong Hans for non-pro� t organisa-

tionen Gadens Børn d. 9. nov.
Kong Hans, København

Eksklusiv
Ghita Nørby og Lars Hannibal

En fortryllende aften 
i ord & toner. 

d. 18. november.
 Taastrup Kulturcenter.

Teater, musicals, fi lm, koncerter og børneevent - tjek vores kæmpe udvalg udKULTUROPLEVELSER NÆR DIG 

DANSETEATER: Dan-
sen og teatret møder 
filmen og trodser 
vor klodes elemen-
ter i det engelske 
ensemble Motion-
house’s nye gæste-
spil i Danmark.

Motionhouse var her i fjor 
klar med forestillingen 
»Broken«, der forblø� ede 
ved at lade seks dansere illu-
strere menneskets historie 
siden urtidens støv og plas-
ma.

Men fem år tidligere hav-
de Kevin Finnan og hans 
kompagni skabt historien 
om menneskets forhold til 
vand. Den er nu genoptaget 
og i denne uge på gæstespil 

i Danmark, og forblø� elsen 
er lige så stor som sidst, må-
ske især over præcisionen, 
der i sportens verden nær-
mest kan sammenlignes 
med synkronsvømning.

Sport er ikke nødvendig-
vis kunst, men teater er, og 

de nu syv dansere gennem-
lever hele menneskets for-
hold til vand fra tilblivelsen 
i livmoderen til - ja, alle tæn-
kelige forhold.

Sprækker og skorpioner
Publikum møder danserne, 

der skutter sig, og bag dem 
driver isbjerge og tilsneede 
biler, bænke og cykler forbi, 
indtil varmen breder sig, 
og vandet drypper, løber, 
fosser frem. Danserne kan 
forsvinde i vanddråber el-
ler styrte over vandfaldets 

kant, og kan naturen ikke 
klare vandforsyningen, så 
har mennesket jo lært at 
lave svømmebassiner.

Det hele vises foran en ska-
teboard-lignende bagvæg, 
som danserne løber op ad, 
kurer ned ad, balancerer på 
eller får til at forandres ved 
at springe imod billedvæg-
gen. Det gøres med forbløf-
fende præcision. Nu og da 
gennemprøves koreogra-
fi ske indfald som at lade de 
syv glide ned med fødderne 
på skuldrene af ham eller 
hende foran eller at vende 
synsfeltet og lade en af dem 
kigge ind i jordens indre, 
hængende i en strop.

Allerstærkest virker dog 
ørkenafsnittet. Vandet er 
sluppet op, jorden sprækker, 
og skorpionernes tid er inde. 
De syv er umanerligt gode 
til at forestille vagtsomme 
skorpioner med strittende 
lemmer og rykvise bevægel-
ser.

»Scattered«, som vel be-
tyder spredte glimt, er 
kombineret af moderne 
danseudtryk et sted mel-
lem skønballet og akroba-
tik med videoprojektioner, 
der tillader uendelige illu-

sioner, og fremaddrivende 
musik. Danserne er iført 
lange bukser og lette bluser 
– hverdagsmennesker i en 
fortumlet verden, hvor na-
turkræfterne stadig er en 
udfordring for det gode liv 
med ømhed og omfavnelser 
og overraskende rig på op-
levelse, når så behændige 
medvirkende tydeliggør ide-
erne.

»Scattered« af Kevin Finnan 
til musik af Sophy Smith og 
Tim Dickinson  (Danseen-
semblet Motionhouses gæ-
stespil i Baltoppen, Ballerup 
– varighed: 1 time og 10 min. 
Opføres igen i aften og lør-
dag).

Dansere trodser elementerne

Fire af de syv dansere i en � yvsk scene fra »Scattered«.  Foto: Sharon Bradford   
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