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Nyhedsbrev April 2017 

  Møde i april   

 
Onsdag den 26. april kl. 16.00 

 
Teatertur til ’Katapult’ på Godsbanen  

med forestillingen ’Tvang’ 

    
Tilmelding på joergen.eie@gmail.com Ledsager er velkommen. (Max. 20 deltagere) 

Billetpris på 130 kr. indbetales efter tilmelding. Kontonummer opgives ved tilmelding.   

Program 

A. Kl. 16.00: Foredrag om Teaterforestillingen ”Tvang” ved Teaterchef Torben Dahl. Foredraget 

foregår i DM’s lokaler Vesterbro Torv 1-3, 7. sal Aarhus C.  

 

B. Kl. 18.00: Spisning ved Spiselauget på Godsbanen, Skovgårdsgade 3, 8000 Aarhus C. 

C. Kl. 19.30: Teatertur til ’Katapult’ på Godsbanen med forestillingen ’Tvang’. 

 

Om teaterforestillingen skiver Katapult følgende:  

Roland og Clair køber et hus på tvangsauktion. Det er her, de skal leve, skabe deres familie, invitere deres venner. Det 

er her, de skal slappe af ovenpå endnu en hektisk dag på jobbet. TVANG er som ”scener fra et ægteskab” på speed! 

Hurtige og komiske scener om et ungt par, der står midt i det neoliberale liv! De er unge. Og smarte. Lækre. De har 

gode jobs. De får to smukke børn. De er åbne overfor seksuelle eksperimenter. De tager på eksotiske rejser. Men der er 

noget der skurer… Er de egentlig så frie, som de selv tror? 

Vi står hele tiden i et dilemma. Hver dag. Hver time. Hvert sekund! Hvem er vigtigst? Dig, eller de andre? TVANG 

konfronterer publikum med de spørgsmål, vi hele tiden bliver stillet. Hvad vil du have? Et hus? En bil? En spændende 

rejse? Eller et samfund, hvor ingen skal bo på gaden? Hvor alle får mad hver dag? Du kan ikke få det hele! Det 

neoliberale synspunkt støder konstant mod det socialistiske og den nye grønne bevægelse. TVANG er udviklet på 

Teater Katapults WriterDirector Lab, hvor to dramatikere og to instruktører sættes sammen i par i et workshopforløb, 

hvor nye tekster udvikles på en anderledes måde fordi instruktøren er i spil fra begyndelsen. 

Du kan læse mere om både WriterDirector Lab og Teater Katapults andre dramatikudviklings-projekter på 

hjemmesiden: www.katapult.dk under fanen ‘WriterDirector Lab’. 

 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 31. maj kl. 14.00-16.00  

Besøg på Kvindemuseet og foredrag ved museumsinspektør Merete Ibsen 
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