præsenterer

JANTEDRENGEN
Alle danskere kender janteloven, men mange ved ikke at begrebet janteloven stammer fra Aksel
Sandemoses roman ”En flygtning krydser sit spor”.
Forestillingen Jantedrengen handler om Espen Arnakke, der føler sig fremmedgjort og udenfor det
samfund, han er vokset op i og skulle være en del af. Det er en teatermontage efter Aksel Sandemoses
romaner ”En flygtning krydser sit spor” (1933) og ”En sømand går i land” (1931), der udelukkende består af
Aksel Sandemoses tekst fra de to romaner.
Espen vokser op i Jante – Den lille danske provinsby, hvor janteloven hersker. Som 17-årig tager han til søs
og ender i Misery Harbor på Newfoundland, hvor han i jalousi myrder en anden mand. Den ekstreme
handling får Espen til at stoppe op og tage sit liv op til revision: Hvem er jeg, der er i stand til at tage et
andet menneskes liv, og hvordan er jeg kommet dertil?
Med forestillingen Jantedrengen ønsker vi at sætte fokus på den oplevelse af mindreværd og utilpassethed,
som specielt mange unge lider under i nutidens samfund.
Forestillingen er fra 15 år (9./10. klasse) og opefter. Der foreligger undervisningsmateriale til forestillingen.

Medvirkende: Brian Hjulmann, Poul Storm & Stine Gyldenkerne
Turnéperiode: 15. januar 2018 – 11. marts 2018
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Varighed: Forestillingen varer 80 minutter uden pause
Pris: 3.200 kr. + moms (ved køb af flere forestillinger reduceres forestillingsprisen)
Publikum: Max. 150 publikummer
Scenekrav: Dybde 5 meter, bredde 6 meter, højde 3 meter (mindst)
JANTEDRENGEN er en co-produktion mellem Thy Teater og Det Dramatiske Udgangspunkt.

Venlig hilsen
Niels Vendius
Thy Teater
Mail: Research@thyteater.dk
Tlf.: 97 96 01 00

Thy Teater · Frederiksgade 5 · DK-7700 Thisted · telefon +45 97 96 01 00 · www.thyteater.dk · niels@thyteater.dk .SE-nr: 18012804

