PRESSEMEDDELELSE 7.juli 2015

Lars Mikkelsen og Ann Eleonora Jørgensen
er tilbage på Grønnegårds Teatret.

Lars Mikkelsen og Ann Eleonora er tilbage på teaterscenen efter en pause på hhv. 2 ½ og 4 år.
De spiller overfor hinanden i rollerne som August Strindberg og Siri von Essen i Per Olov Enquists
nyklassiker TRIBADERNES NAT. Det sker på Grønnegårds Teatrets anneksscene i Odd Fellow Palæets Have
med premiere lørdag den 18.juli 2015.
Vi er på Dagmarteatret i København i marts 1889 og prøverne på skuespillet ”Den stærkeste” af August
Strindberg skal til at begynde. Strindbergs hustru, Siri von Essen, skal spille en af de to kvinder i stykket.
Til at spille den anden rolle har hun inviteret sin unge veninde, lærerinden Marie Caroline David, en ung
dansk kvinde som hun og Strindberg har tilbragt forrige efterår med i den skandinaviske kunstnerkoloni i
Grez i Frankrig. Den unge førsteelsker Viggo Schiwe er også sat i stævne denne aften.
Strindberg er på fallittens rand, han er frosset ud af Sverige og fattig og fortvivlet prøver han nu lykken i
Danmark. Ægteskabet med Siri von Essen er i opløsning og deres opgør er bittert og præget af desillusion og
afmagt. Foran ham ligger ”infernokrisen”, vendepunktet i Strindbergs liv, hans livs nedtur…
Dette er rammen om Per Olov Enquists potente drama om August Strindberg og hans desperate kamp mod
sig selv og hele verden. Et portræt af en mand, der i sin destruktive higen efter accept og kærlighed, får
skubbet alle, han elsker fra sig.
TRIBADERNES NAT er et drama om en skrøbelig og genial kunstners kaotiske liv og et ætsende vittigt stykke
om køn, seksualitet og kærlighed.
Foruden Lars Mikkelsen og Ann Eleonora Jørgensen medvirker Marie Bach Hansen i rollen som Marie David
og Kenneth M. Christensen er Viggo Schiwe.
Forestillingen sættes i scene af Thomas Bendixen og har scenografi og kostumer af Steffen Aarfing.
TRIBADERNES NAT spiller i haven bag Odd Fellow Palæet, Bredgade 28 fra den 18.juli – 22.august, man - lør kl.20.00
FOTOS til brug ved omtale af forestillingen kan fra fredag den 10.juli hentes på www.grønnegård.dk/presse
Yderligere information: presseansvarlig Tine Selmer Bertelsen, tine@groennegaard.dk / tel. 2615 6051.

