VI ÅBNER MUNDEN - OG HØRER SAMMEN

Beskrivelse
Musikalsk opgør med individualismen!
I en tid, hvor mistilliden til politikerne og til de eksisterende systemer er udfordret, er det måske på sin plads med
et opgør! På sin plads, at vi ser hinanden i øjnene og prøver at finde fællesskabet frem igen og troen på, at vi
kan skabe en bedre fremtid og rive væggene ned!
VI ÅBNER MUNDEN - OG HØRER SAMMEN er en ærlig, autobiografisk performance-koncert, der rykker ved,
hvad der skal til for at vække vores sociale kompas og engagement i det samfund, vi er en del af.
Principiel utopi
I et forsøg på at genfinde sin barndoms gejst og ukuelige tro på, at vi sammen kan forandre verden, beslutter
Anika Barkan sig for at skrive et utopisk principprogram. Men hun kan ikke gøre det alene …
”Anika Barkan er en af de mest kompromisløse, socialt bevidste performancekunstnere herhjemme. Anika
Barkan er en rigtig god fortæller, og når hun beretter om sin baggårdsopvækst, er det både fascinerende og
medrivende.” (Sceneblog.dk)
Til toner af Mika Forsling, og kyndige råd og opbakning fra sin far, der i hele sit 80 år lange liv har engageret sig
i den sociale kamp, sætter hun dagsordenen for et opgør med vores samtid … men der skal nye melodier til!
Forestillingen har spillet for et begejstret publikum på GATE Theater i London, Warehouse9 i København,
Teater Momentum i Odense, samt i Riga og senest på kunstner-research-slottet Monthelon i Frankrig.

Formål
Som publikum hos Teater Katapult er man i dén grad i stue med det der sker på scenen – og med de
forestillinger, vi præsenterer, er der stor chance for at sparke debatter i gang og at vække eftertanke hos både
studerende og undervisere. Som Teater Katapults slaglinje lyder: Slå autopiloten fra!

Teater Katapult præsenterer samfundsrelevante og tankevækkende teaterforestillinger – både egne
produktioner og andre danske og internationale gæstespil – altid med fortællingen, nærheden og ægtheden som
omdrejningspunkt. Med et besøg hos Teater Katapult lagt ind i undervisningen kan I sammen med os være med
til at behandle tematikker fra den verden, der omgiver os.
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Praktisk information
Udbyder
Teater Katapult

Forløbstype
Forestilling
Målgruppe
EUD
EUX
HF
HHX
HTX
STX
VUC
Periode
21.04.2022
Yderligere oplysninger til periode
Kl. 19.30
Varighed
70 minutter
Pris
75,- pr. elev/barn/person (inkl. moms)
65,- pr elev/barn/person for grupper på over 20 personer.

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Kulturhistorie og tro
Fag
Dansk
Kultur- og samfundsfaggruppen
Kulturforståelse
Musik
Psykologi
Samfundsfag
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold
Yderligere oplysninger til faciliteter

Mulighed for at købe mad hos Spiselauget
Handicapvenlig (dog begrænset antal kørestolspladser)

Kontakt udbyder
Teater Katapult
Skovgaardsgade 3-5, Godsbanen
8000 Aarhus C

Tlf. 86 20 26 99

Request buttons
Søg om refusion af forløbet Søg om refusion af forløbet

