HUSETS TEATER PRÆSENTERER

ILLUSIONER

EN KOMEDIE OM KÆRLIGHED OG LØGNE
DANMARKSPREMIERE 19. september på NY RUSSISK DRAMATIK
Med: Marie Bach Hansen, Stina Mølgaard, Morten Brovn, Jon Lange
Manuskript: Ivan Vyrypaev Instruktion: Simon K. Boberg Scenografi: Edward Lloyd Pierce
Kan man finde sin plads i verden på en sten? Kan
man leve et helt liv uden at lyve? Kan ægte
kærlighed kun være gensidig? Og findes kærligheden
overhovedet, eller er den en illusion?

Med sort humor og brutal elegance udfolder
ILLUSIONER en uafrystelig historie om at turde
forfølge kærligheden og tage livet op til revision,
selvom
det
er
ved
at
rinde
ud.

Mads Wille og Simon K. Boberg åbner deres sidste
sæson som kunstnerisk ledelse af Husets Teater med
at præsentere publikum for en ny satsning på det
allerbedste indenfor ny europæisk dramatik. Det
sker lørdag d. 19. september 2015 kl. 17.00 med
danmarkspremieren på ILLUSIONER, som er skrevet i
2011 af en af Ruslands mest toneangivende, yngre
dramatikere. Ivan Vyrypaev har i de seneste ti år
markeret sig stærkt indenfor både teater og film i
Rusland, og hans dramatik bliver spillet på scener
over hele Europa. Med premieren på ILLUSIONER får
han sin debut i Danmark.

Marie Bach Hansen, Morten Brovn, Stina Mølgaard
og Jon Lange giver stemme til de to ældre par i
Simon K. Bobergs iscenesættelse og Edward Lloyd
Pierces scenografi.

I ILLUSIONER fortæller fire unge skuespillere
historien om to ældre ægtepar, der har levet et helt
liv som bedste venner på kryds og tværs. Lige før
døden opdager de imidlertid, at intet har været, som
nogen af dem har troet. Hvor godt kender de
egentlig hinanden, når det kommer til stykket? Og
hvor godt kender de sig selv?
Ivan Vyrypaev er umiskendeligt russisk i både sprog
og tematik med en understrøm af Tjekhovsk humor
og melankoli.

ILLUSIONER spiller 19. september – 17. oktober
2015 på Husets Teater, 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.
Dramatiker Ivan Vyrypaev vil være i København fra
den 18.september i anledning af Danmarkspremieren.
Pressefoto 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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