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I Aarhus var der 14 dage, hvor publikum stod i kø langt 
ud på gaden foran Teatret Svalegangen. På Hjørring 
Teater rejste folk sig spontant op og klappede, og efter 
første aften på Teater Nordkraft i Aalborg gav Nordjyskes 
anmelder 5 stjerner og skrev: ”Teaterstykket bør ses 
af alle. En kraftpræstation fra Mads Willes side”. På 
BaggårdTeatret i Svendborg havde Twitter-anmelderen 
Ditte Hansen en tilsvarende ”Fed oplevelse med en Mads 
Wille i topform”, og her kom forfatteren Jens Blendstrup 
selv forbi til en snak efter den tredje udsolgte forestilling.

Husets Teater har siden d. 18. februar været på turné rundt i 
Danmark med GUD TALER UD, og når triumftoget slutter på 
Teater Momentum i Odense d. 5. april, har Mads Wille og 
Bebe Risenfors spillet ikke mindre end 29 gange for fulde  
sale over hele landet. På utallige opfordringer sætter vi derfor  
ti ekstraforestillinger ind hjemme på Husets Teater i 
København fra d. 23. april. Billetsalget er i fuld gang, og der 
er rift om de kun 80 pladser pr. aften!

GUD TALER UD
23. APRIL — 3. MAJ 2014HUSETS TEATER PRÆSENTERER

GUD TALER UD havde urpremiere i 2012, og den musikalske 
monolog er baseret på Jens Blendstrups meget roste og 
læste roman af samme navn. Gennem fragmenterede 
erindringsscener maler bogen et vanvittigt og vemodigt 
portræt af forfatterens egen far, der konsekvent omtales 
som Gud. Med stor humor følger vi Gud, fra han slår sig 
ned på Blåmunkevej i Risskov med sin svenske kone, deres 
tre sønner og hunden Schenko, til Gud dør af kræft 25 år 
senere. Og det er her teaterforestillingen begynder på en 
sjappet tirsdag, hvor sønnerne er samlet i en kælder på 
Amager for at mindes Gud. Herfra fortæller den yngste 
søn bagud i et fabulerende scenisk og musikalsk univers, 
der genskaber barndomshjemmets kaos med alt, hvad det 
måtte indebære af komiske, absurde og tragiske situationer 
med Gud som far, patriark og menneske på godt og ondt.

GUD  TALER  UD spiller 23. april – 3. maj, man-fre 
kl. 20.00 og lør kl. 17.00 på Husets Teater. Billetter  
a 130 kr./60 kr. for unge under 25 år kan bestilles på 
www.teaterbilletter.dk eller billettlf. 33 25 13 76 (man-fre kl.  
14-18). Som altid er der gratis adgang for årskortholdere  
i hele spilleperioden.    

GUD TALER UD
TI EKSTRAFORESTILLINGER PÅ HUSETS TEATER EFTER 

TRIUMFTOG GENNEM DANMARK

For yderligere information kontakt venligst  
PR-chef Stine Bille Olander på tlf. 29 91 92 28.
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