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NYSKREVET MONOLOG OM JAGTEN PÅ DE FORLØSENDE 15 SEKUNDERS BERØMMELSE 
 

Med: Danica Durcic 
Tekst: Cristian Ceresoli     Instruktion: Simon K. Boberg     Oversættelse: Rie Boberg og Simon K. Boberg 

 
Det unge prisbelønnede stortalent, Danica Curcic, 
tager hul på det nye år med en usædvanlig 
solopræstation, når Husets Teater præsenterer en 
dansk version af den italienske monologsucces, LA 
MERDA. Kunstnerisk leder Simon K. Boberg har 
instrueret stykket, som under den danske titel LORT 
har urpremiere lørdag d. 17. januar 2015 kl. 17.00. 
 
”Kun hvis jeg spiser dem, mine lår, flænser dem i 
stykker med tænderne, æder dem bid for bid og 
skider dem ud af røven bagefter, så vil de lade mig 
være i fred, mine lår, og så bliver jeg fri, fri til at være 
den kvinde jeg er og give tusind autografer og blive 
beundret …” 
 
Hun er ung. Hun er vred. Hun er nøgen. Og ordene 
vælter som en syndflod ud af munden på hende. 
Rasende afslører hun sine inderste hemmeligheder 
fra et liv med fornedrelse, desperation og 
spiseforstyrrelser, mens hun stædigt kæmper for at 
slå igennem som berømthed i et samfund, hvor 
tynde lår har større værdi end personlighed og 
frihed. Men hvad skal der til for at blive kendt, og 
hvor langt vil hun gå i jagten på de forløsende 15 
sekunders berømmelse? 
 
Siden verdenspremieren på Edingburgh Fringe 
Festival 2012 har LA MERDA af den italienske 
dramatiker, Cristian Ceresoli, gået sin sejrsgang i 
hele Europa. Overalt har monologen spillet for 
udsolgte huse, og den har modtaget et hav af priser, 
bl.a. den eftertragtede Fringe First Award samt 

Fringe Stage Award for skuespillerinden Siliva 
Galleranos fængslende præstation. Den kunne man 
opleve under CPH STAGE 2014, hvor Husets 
Teater præsenterede den engelske udgave af LA 
MERDA, som af The Guardian er blevet udråbt til 
"Extraordinary, terrifying and hard to ignore".  
 
Nu gælder det LORT på dansk, der er en co-
produktion mellem Husets Teater og Teater 
Nordkraft, og markerer en ny udfordring for 
Shooting Star Danica Curcic, som senest har fået et 
utal af anmelderroser bl.a. for Romeo og Julie på Det 
Kgl. Teater samt film som Fasandræberne, Stille 
hjerte, All Inclusive, Lang historie kort og Guldkysten. 
 
LORT spiller 17. januar – 7. februar 2015 på Husets 
Teaters lille scene, man-fre kl. 20.00 og lør kl. 17.00. 
Billetter a 130 kr./60 kr. for unge u. 25 år kan købes 
via teaterbilletter.dk. Som altid er der gratis adgang 
for årskortholdere i hele spilleperioden! 
 
Pressefoto kan downloades under PRESSE på 
www.husetsteater.dk. For yderligere information, 
interviewaftaler mv., kontakt venligst PR-chef Stine 
Bille Olander på 29 91 92 28 stine@husetsteater.dk 
 
Med venlig hilsen 

 
 
LORT præsenteres efter aftale med Frida Kahlo Productions og Richard 
Jordan Productions. Originaltitel LA MERDA. 


