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PRESSEMEDDELELSE 19.oktober 2015 
 

FOR ENDEN AF KÆRLIGHEDEN 
 

 
 

NY FRANSK DRAMATIK OM TO, DER ELSKEDE HINANDEN 
KØBENHAVNERPREMIERE 26.oktober 2015 

 

Med: Lars Simonsen og Sarah Boberg 
Manuskript, instruktion og scenografi: Pascal Rambert 

 

Verdenssucessen FOR ENDEN AF 

KÆRLIGHEDEN er skabt af den berømte 

franske instruktør Pascal Rambert.  

I et samarbejde mellem Odense Teater, 

Aarhus Teater, Aalborg Teater og Husets 

Teater, er det lykkedes at få Pascal Rambert til 

Danmark, hvor han har iscenesat 

forestillingen med Lars Simonsen og Sarah 

Boberg i rollerne som en mand og en kvinde 

på randen af parforholdets nedsmeltning. 

Måske skulle de for længst være gået fra hinanden, 
for tilbage er kun skænderier, bebrejdelser og had til 
den, de elskede engang. Men noget har holdt dem 
tilbage. 
Måske kærligheden, vanen eller børnene.  
 
Men nu er det endegyldigt forbi. En kvinde og en 
mand står ansigt til ansigt i en sidste ubønhørlig 
konfrontation, før de skilles. Uden omsvøb taler, 
skriger og græder de direkte ud af posen. Intet 
forbliver usagt, og ingen skånes. Det er ærlighedens 
brutalitet, men bag det hele er også kærlighedens 
ømhed. For de elskede hinanden engang. Inderligt 
og oprigtigt. 

FOR ENDEN AF KÆRLIGHEDEN er produceret af 
Odense Teater i samarbejde med Aarhus teater og 
gæstespiller på Aalborg Teater og Husets Teater.  
Projektet er blevet til i regi af EUprojektet 
THEATRON, hvor teatre i hele Europa udveksler 
kunstneriske idéer og projekter. 

FOR ENDEN AF KÆRLIGHEDEN spiller 26. oktober – 
7. november 2015, man-fre kl. 20.00 og lør kl. 17.00.  
Billetter a 150-200 kr./80-130 kr. for unge u. 25 år 
kan købes via teaterbilletter.dk. Som altid er der 
gratis adgang for årskortholdere i hele 
spilleperioden. 

 
Pressefotos downloades på www.husetsteater.dk.  
For yderligere information, interviewaftaler mv., 
kontakt venligst Tine Selmer Bertelsen på 
tine@husetsteater.dk eller 26 15 60 51. 
 
 
Med venlig hilsen 
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