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LAMPEDUSA

60 millioner mennesker på flugt. Et Europa under forandring.
Hvem vil vi være i mødet med de fremmede?
Danmarkspremiere 12. januar på ny engelsk dramatik
Med: CHARLOTTE MUNCK,
JESPER HYLDEGAARD

Instruktør: ANDREAS DAWE
Dramatiker: ANDERS LUSTGARTEN

I efteråret 2013 druknede omkring 360
flygtninge, mange af dem kvinder og børn, da den
båd, de opholdt sig på, kæntrede få sømil fra den
italienske ø Lampedusa. At mennesker forsøger
at krydse Middelhavet, for at komme til Europa
er ikke noget nyt. At mennesker drukner under
overfarten, heller ikke. Det har stået på i årtier og
det sker stadigvæk. Hele tiden. Flere tusinde
drukner hvert eneste år. Ulykken i 2013 blev
imidlertid
den
fremtrædende
engelske
dramatiker Anders Lustgartens afsæt til at skrive
teaterstykket LAMPEDUSA.

mødet med både os selv og med de fremmede?
Og hvem vil vi være? Hvilket Europa ønsker vi at
være, når mennesker i nød banker på vores dør?

LAMPEDUSA skildrer Europas udfordring med
migration og flugt gennem to personlige
fortællinger fortalt af to mennesker, der, som så
mange andre, føler sig pressede af indvandring og
de fremmede. I et Europa, hvor fremmedfrygten
finder næring, er disse to personer hverken
entydigt gode eller onde, men personificerer, at
hele problematikken nærmest er provokerende
kompleks og kompliceret.
Lustgarten har naturligvis fokus rettet mod
flygtningene og hele flygtninge/migrationstematikken, men retter i endnu højere grad fokus
mod os her i Vesten. Hvem er vi? Hvem er vi i

LAMPEDUSA er skabt af AKUT360, instrueret af
Andreas Dawe og på scenen ses veteranerne
Charlotte Munck og Jesper Hyldegaard. I
forbindelse med forestillingen afholder Husets
Teater to Chefens Bord arrangementer, fre. d. 13.
januar og fre. d. 20. januar, hvor teaterchef Jens
Albinus tager imod henholdsvis Klaus Rothstein
og Anne Lise Marstrand-Jørgensen. Læs mere på
husetsteater.dk.
LAMPEDUSA spiller 12. – 26. januar 2016,
man.-fre. kl. 20.00 og lør. kl. 17.00.
Billetter á 150 kr. og 80 kr. for unge u. 25 år kan
købes via teaterbilletter.dk. Ved min. 6 unge u.
25 år kun 40 kr. pr. billet. Som altid er der gratis
adgang for årskortholdere i spilleperioden.
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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