Pressemeddelelse, august 2015

Teatret Fair Play præsenterer:

MIRAS VERDENER
En familieforestilling om familier
Teatret Fair Play har netop taget hul på sin 44tyvende sæson, og første forestilling på programmet
bliver den anmelderroste forestilling MIRAS VERDENER, der stiller spørgsmålet: Hvad er en familie?
Forestillingen spiller på Teatret Fair Play 5.-15. september, mandag-fredag kl. 10.00 + 12.00 og
lørdage kl. 15.00. Forestillingen er for alle fra 10 år og op, og billetter fås fra kun 40 kr. pr. stk.
Forestillingen handler om den 9-årige Mira og de mange forskellige familiekonstellationer, hun er en del
af. Mira har bl.a. følgende replik:

”En del, eller snarere næsten alle tænker, at en familie er det mest almindelige, der findes. Men sådan er
det ikke. Familier er rent faktisk meget, meget sjældne. Mennesker bruger hele deres liv på at lede efter
en familie. Mange tror det er nok at gifte sig og få børn, så er man en familie.
Men det er det samme som at tro, at det er husene og lygtepælene og forretningerne og parkbænkene
og legepladserne, som er verden. Og sådan er det jo ikke.
Alle de ting er jo helt meningsløse, hvis vi ikke bruger dem. Forestil jer en legeplads uden børn. Sådan
er en familie uden kærlighed.”
Ifølge Danmarks Statistik findes der 37 forskellige familiekonstellationer i Danmark, men hvem
bestemmer egentlig, hvad en familie er?
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?

”Miras Verdener rammer plet mange steder, hvad enten man er gift eller skilt, barn eller
voksen, par eller single. Den handler om at knytte bånd i en verden, der hurtigt kan ændre
sig, om at få skabt de rammer, der er vigtige for, at man kan eksistere i en ny
sammenhæng.”

Lisbeth Rasmussen, Nordvestnyt
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For flere oplysninger, kontakt Maria Lilholt-Grøne på tlf. 59 43 85 95 eller mail: maria@fairplay.dk.
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Fakta om forestillingen
MIRAS VERDENER
En familieforestilling for alle fra 10 år og op
Varighed: Ca. 1 time
Spiller på Teatret Fair Play i Holbæk 5.-15. september 2015
Mandag-fredag kl. 10.00 + 12.00
Lørdage kl. 15.00
Forestillingen turnerer i hele landet fra d. 16. september til d. 4. oktober, bl.a. i nogle af lokalområderne i
Holbæk, Lejre og Ringsted kommuner.
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