PRESSEMEDDELELSE 23.juni 2016

Gæstespil fra Den Danske Scenekunstskole KBH

DEN LILLE PRINS

Familieteater (fra 8 år) - frit efter Antoine de Saint-Exupéry

Sædvanen tro samarbejder Grønnegårds Teatret med Den Danske Scenekunstskole København
(tidl. Statens Teaterskole) om en familieforestilling, hvor klassikermateriale bearbejdes, så det
imødekommer både små og store publikummer. Fra den 2. juli 2016 kan man således opleve
forestillingen DEN LILLE PRINS på teatrets lille scene, bagerst i Designmuseum Danmarks Have.
Den lille Prins kommer fra rummet, fra en helt særlig planet – ikke større end et hus, og hvor man kan se
hele 44 solnedgange på en dag. Efter sin rejse til universets mange planeter, er prinsen landet i
Saharaørkenen på Jorden. Her møder han en strandet pilot, som har glemt, at han selv har været barn
engang.
I forestillingen inviteres små og store med på en rejse sammen med den lille prins. Vi møder en talende
rose, en ræv der vil gøres tam, en syngende dranker og en magtsyg konge.
Den lille Prins er en poetisk familieforestilling med nykrevet musik, som sætter eksistentielle spørgsmål som
venskab, ensomhed og hjemve i børnehøjde. Med barnets undrende øjne ser Den Lille Prins på de voksnes
verden, og viser nødvendigheden i at holde fast i det indre barn.
DEN LILLE PRINS er for børn fra 8 år og deres voksne.
Medvirkende: Alba August, Anton Hjejle, Emil Prenter, Emma Silja Sågren, Jakob Åkerlind, Mette Klakstein,
Nicolai Jørgensen og Rikke Westi – alle kommende 3.års studerende ved Den Danske Scenekunstskole Kbh.
Iscenesættelse: Sargun Oshana Oversættelse: Niels Pedersen
Scenografi: Ida Munk Ørstrøm og Lise Birch Musik: Sophie-Marie Jeppesen og Anna Bukh
DEN LILLE PRINS
Tid:
2. - 24.juli, tirsdag – søndag kl. 16.00
Sted:
Designmuseum Danmarks Have, Bredgade 68, Kbh. K.
Priser:
130 kr. for voksne og 60 kr. for børn og unge u/25 år.
Billetbestilling: tlf. 3332 7023 / www.grønnegård.dk
FOTOS til brug ved omtale af forestillingen kan downloades fra www.grønnegård.dk/presse
Yderligere information: Tine Selmer Bertelsen, tine@groennegaard.dk / tlf. 2615 6051

