
PRESSEMEDDELELSE
”Vi er den første generation, der mærker konsekvenserne af den menneskeskabte 
miljøpåvirkning og den sidste, der kan gøre noget ved den” Barack Obama

Teatergruppen PowerPlay, som er skuespillerne Maibritt Saerens og Sidsel Agensø, har sammen med dramatikeren 
Vivian Nielsen og instruktøren Heinrich Christensen skabt forestillingen No Planet B, der er en direkte kommentar 
til det kommende klimatopmøde COP21, der afholdes nov-dec i Paris. Forestillingen spiller før, under og lige efter 
COP21.

No Planet B er en sjov og nyskabende teaterforestilling, der handler om den aktuelle klimasituation.
Forestillingen har mange facetter og blander traditionelt dramatisk teater, med Performance-Lecture og Stand-Up.

Mens politikerne siger, at det er som om alle venter på alle, er forestillingen et bevis på, at man ikke behøver at 
vente længere, men i stedet komme i gang.

Komme i gang med at formidle VIDEN, som får os til at ERKENDE problemets omfang og dermed forhåbentlig 
skabe grobund for HANDLING.

På den baggrund bliver der i disse dage taget en række initiativer for at få involveret skoler, gymnasier og er-
hvervsliv i aktiviteter, som skal få folk til at få lyst til at se forestillingen 
Man kan allerede nu møde prominente talerør for forestillingens alvorlige emne. Connie Hedegaard, Steen Hilde-
brandt, Ida Auken, Morten Albæk m.fl. har hver på deres måde valgt at kommentere baggrunden for forestillingen 
i interview, som er tilgængelige her.

Forestillingen spiller på Husets Teater, Halmtorvet 9, 1700 Købehavn V
Premiere 20. november. Spiller til 12. december. 
Onsdag til fredag kl. 20, lørdag kl. 17

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg og
Knud Højgaards Fond og præsenteres i samarbejde med Husets Teater og Teater V.
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