Pressemeddelelse,
Marts 2010

Det Olske Orkester
præsenterer

Skyggen af Kain
- en historie om ondskab og tilgivelse
Premiere på NYAVENY_:
Onsdag d. 21. april kl. 20.00
Projektteateret Det Olske Orkester er klar med sin første forestilling SKYGGEN AF
KAIN, som har premiere på NYAVENY_ onsdag d. 21. april kl. 20.00.
Frit efter myten om Kain og Abel og med inspiration i H.C. Andersens ”Skyggen”
fortæller SKYGGEN AF KAIN historien om en dreng, der i et pludseligt uforklarligt
anfald af had, overfalder sin lillebror og slår ham ihjel. Herfra har drengen kun to
veje at gå: Enten destruere sig selv, eller søge den umulige tilgivelse, som kræver, at
både han og omverdenen forliger sig med hans skyggeside.
Det Olske Orkester skaber socialt engagerede forestillinger i en eksperimenterende
teaterform. SKYGGEN AF KAIN er et opgør med tidens voksende menneskefjendske
nul‐toleranceindstilling og forsøger at turde forholde sig til mennesket bag en dybt
tragisk og ondskabsfuld hændelse.
I et lystæt telt transformeret til et fængsel sættes Kain, Abel, Gud og Tiden i spil i en
fortælling om ondskabens menneskelige ansigt og tilgivelsens magt. Stykket
bevæger sig i et krydsfelt mellem konkret tekst og abstrakt bevægelse, et levende
bevægende lys og en fysisk integreret musik. På scenen står Øyvind Kirchhoff,
Kristian Dinesen, Jakob Kirkegaard og Matias Seibæk, og bag manuskriptet, står Sven
Ørnø og instruktør Lotte Faarup.

Forestillingen henvender sig til voksne og unge fra 14 år og op.
For yderligere information www.detolskeorkester.dk
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Fakta om SKYGGEN AF KAIN:
Spilleperiode: 21. april – 4. Maj
Man‐fre kl. 20, lørdag kl. 17 samt enkle dage med formiddagsforestillinger.
Medvirkende: Øyvind Kirchhoff, Kristian Dinesen, Jakob Kirkegaard og Matias Seibæk
Dramatiker: Sven Ørnø og Lotte Faarup
Instruktør: Lotte Faarup
Koreografi: Compagnia Abbondanza‐Bertoni
Lysdesigner: Pernille Plantener Holst
Scenografi: Signe Beckmann

Fakta om Det Olske Orkester:
Projektteatret Det Olske Orkester blev dannet i maj 2008, med Lotte Faarup
(instruktør) og Øyvind Kirchhoff (skuespiller) i spidsen. Med hensigt at skabe
teaterforestillinger inden for en skarp og eksperimenterende teaterform der
inddrager så vel den stærke historie og det visuelle udtryk, er projektteateret klar
med deres første forestilling SKYGGEN AF KAIN. Flere af de medvirkende har dog et
godt kendskab til hinanden, ikke mindst i deres medvirken i Børneteaterensemblet
Corona La Balances Reumert nominerede forestilling Kong Ubu.

