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MIRAS VERDENER
Hvad er en familie?
Teatret Fair Plays kommende forestilling sætter fokus på familien.
Ifølge Danmarks Statistik findes der 37 forskellige familieformer i Danmark.
Men hvad er en familie – og hvem bestemmer det?
Danmarkspremiere lørdag d. 11. april 2015
Teatret Fair Plays kommende forestilling, MIRAS VERDENER, er en morsom og rørende historie om familien
– og om børns placering i forældrenes forskellige familiekonstellationer; Hvem bestemmer hvem dine børn
er i familie med - og hvem de bliver skilt fra? Holder bonus-søskende op med at være søskende, fordi
forældrene holder op med at være et par?
Helt grundlæggende stiller forestillingen det overordnede spørgsmål: Hvad er en familie?
Pigen Mira er stykkets ”fortæller” – det er hende, der så at sige går igennem – ind i og ud af – de andres
rum og verdener, iagttagende, reflekterende, skarp, gammelklog, handlende og med egne følelser i klemme
og på spil.
”Engang i Italien var der en, der fandt en fuglemor, som sad fast med hovedet nede i halsen på en
gøgeunge, hun var ved at fodre. Ungen var så grådig, at den havde forsøgt at sluge hende. Begge døde
naturligvis. Så godt er det med bonusfamilier.
MIRA 9 år
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En anmelder skrev ved premieren i Sverige blandt andet:
”Et vidunderligt stykke, tankevækkende, seværdigt, morsomt og varmt.
Som hylder hvert enkelt barns kompetence. Og som ikke moraliserer over voksnes korte relationer, men
klart har øje for, at børn måske har behov for de lange”.
Sundsvall Tidning
For flere oplysninger, kontakt Maria Lilholt-Grøne på tlf. 59 43 85 95 eller mail: maria@fairplay.dk.

Mange gode hilsner
Teatret Fair Play – www.fairplay.dk

Fakta om forestillingen
MIRAS VERDENER
En familieforestilling for alle fra 10 år og op
Varighed: ca. 1 time
Danmarkspremiere på Teatret Fair Play i Holbæk d. 11. april 2015
Forpremiere fredag d. 10. april kl. 19.00
Øvrige forestillinger:
Mandag d. 13. kl. 9.30
Tirsdag d. 14. kl. 9.30 + 11.30
Onsdag d. 15. kl. 17.00
Forestillingen spiller også på den store Aprilfestival i Frederikssund fra d. 20.-26. april 2015
Turnerer i hele landet i perioden 5. september-4. oktober 2015
Medvirkende: Lotte Bergstrøm, Henrik Steen Larsen, Casper Sloth og Charlotte Amalie Kirkegaard Kehlet
Dramatiker: Martina Montelius
Instruktion: Marita Dalsgaard
Oversættelse: Michael Ramløse
Scenografi: Tanja Bovin
Teknik og værksted: Jakob Ebbe og Lucas de Azevedo
Forlag: COLOMBINE TEATERFÖRLAG, Stockholm
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