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April-brev 
Møde i april  

 

Tirsdag den 8. april 2014 kl. 17:00 
DM’ s lokaler, Vesterbro Torv 1 – 3, 7. sal Aarhus C 

Tilmeldelse på efc@email.dk 

 

Program: 

 Kl. 17:15 Oplæg om Odinteatret og aftenens forestilling: Det Kroniske Liv  ved teatrets 

grundlægger og forestillingens instruktør: Eugenio Barba 

 Kl. 18:30 Fælles spisning og herefter afgang til forestillingen på Bora Bora på Brobjergskolen 

 Kl. 20:00  præcis begynder forestillingen ”Det Kroniske Liv”, der er Odinteatrets nyeste 

forestilling. Det er nødvendigt at være der 15 – 20 min. før forestillingen begynder. Pladser 

vil blive anvist individuelt efter tradition i Odinteatret. Forestillingen varer 70 minutter. 

 Kl. ca. 22:30  - lige efter forestillingen bliver der åbent for en dialog med instruktør og 

skuespillere. Chr. Ludvigsen anbefaler alle at købe et program, der bl.a. vil blive solgt den 12. 

marts ved arrangementet på Naturhistorisk Museum. Der er fortsat få billetter a 50 kr. tilba-

ge – henv. til Chr. Ludvigsen på tlf. 86 13 66 62 eller på chrludovit@gmail.com 

  

 

DET KRONISKE LIV 

 

Tilegnet Anna Politkovskaya og Natalia Estemirova, russiske forfattere og menneskerettighedsfor-

kæmpere, som blev myrdede af ukendte gerningsmænd i 2006 og 2009 på grund af deres modstand 

mod krigen i Tjetjenien. 

FIGURER: En sort Jomfru, enken efter en baskisk officer, en tjetjensk flygtning, en rumænsk 

husmor, en dansk sagfører, en rockmusiker fra Færøerne, en colombiansk dreng, der søger efter sin 

far forsvundet i Europa, en italiensk  gadeviolinist, to lejesoldater. 

Vi befinder os i Det kroniske liv på samme tid i forskellige lande i Europa i 2031 i efterdønningerne 

af den tredje borgerkrig. Mennesker og grupper med forskellige baggrunde mødes og konfronterer 

sig med hinandens modstridende drømme, skuffelser og forventninger. En dreng ankommer fra 

Latinamerika og leder efter sin far, som på uforklarlig vis er forsvundet. "Hold op med at lede efter 

din far!", siger folk til ham, mens de ledsager ham på hans søgende vandring fra dør til dør. 

Det er hverken viden eller uskyld, der redder drengen. Alene opdager han sin dør. Og vi bliver slået 

med forundring - vi, som ikke længere tror på det utrolige: at ét eneste menneske, som bliver et 

offer, er mere værd og større end alt andet. Større end Gud. 

Se evt. mere om forestillingen på 

www.detkroniskeliv.dk 

 

 
Vel mødt – med venlig hilsen 

Bestyrelsen for DM – seniorklub Jylland 

Evt. yderligere information på 86211233 
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