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ophelias afgangshold 2015 præsenterer
La Strada Del Amore
af Staffan Göthe

Ulla Gottlieb har instrueret og Sorella Englund har koreograferet dette års afgangsforestilling fra ophelia,
Danmarks 4 skuespillerskole, som har premiere d. 10. juni 2015 på teater Zeppelin.
De syv afgangselever går til den i ’La Strada Del Amore’ som er en kærlighedserklæring til de skæve og
elskelige eksistenser i gøglertruppen som rejser rundt med varieté-forestillingen Pop og Lir Fiesta show.
Truppen, der befinder sig i en tid, der er løbet fra dem - med et talent der halter bagud, kæmper under
svære vilkår og under den skiftende himmel.
Det har været til stor berigelse for holdet at arbejde med Ulla Gottlieb, der fejrede sin 70-års dag i marts
måned. I den anledning skrev Berlingske Tidende bl.a. at Ulla Gottlieb har vist sig at have ”en lige linje til
den svenske dramatiker Lars Noréns verden mellem smerte og grum latter." Og Politiken skrev , at det er
rimeligt "at fastslå at Ulla Gottliebs instruktørindsats har haft endog meget stor betydning for dansk - og
svensk - teater.” Vi er stolte og glade over at Ulla Gottlieb har sagt ja til denne for skolen og holdet så vigtige opgave.
La Strada del Amore er kulminationen på 3 års intens uddannelse for både scene og skærm, og de 7 afgangselever, Bolette Engstrøm Bjerre, Camilla Mia Wikke, Irina Frankild, Louise Kilhof, Mark Viggo Krogsgaard, Sara Klein og Thea Kastberg har allerede en hel del professionel erfaring fra teatre, film og TV.
Få en smagsprøve på afgangsholdet i TV-piloten ”Salonen”, som kan ses på dette link
https://vimeo.com/122692403 kodeord: salonen
I Salonen, der er skrevet og instrueret af Barbara Rothenborg, spillerafgangseleverne sammen med Mia Lyhne
Se afgangsholdet her http://uddannelse.ophelias.dk/index.php?side=elev3aar
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e-mail: presse@ophelias.dk
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Praktisk information
La Strada del Amore spilles på Teatret Zeppelin,
Valdemarsgade 15, 1656 Kbh. V.
Spilledatoer:
Onsdag d.10/6 kl. 19.00
Torsdag d.11/6 kl. 19.00
Fredag d.12/6 kl. 19.00
Lørdag d.13/6 kl. 19.00
Søndag d.14/6 kl. 17.00
Mandag d. 15/6 kl. 13.00
ONLINE BILLETBESTILLING
Bestil her: http://ophelias.dk/index.php?side=billet
Billetpris: 30 kr. (journalister gratis adgang)

Betales umiddelbart efter bestilling til reg. 4300, konto 10970660. (Skriv venligst bestillerens navn og forestillingsdato på
overførslen)
Om skuespillerskolen ophelia
Skuespillerskolen ophelia er Danmarks 4. skuespillerskole. Den blev etableret i 2001 af Carsten Kressner, der er uddannet skuespiller
og manuskriptforfatter. ophelia ligger på Gasværksvej i København. Det er en privat skuespillerskole, der som den eneste skole i
Europa tilbyder et 3-årigt forløb med skuespillertræning efter amerikaneren Sanford Meisners metode. Blandt skolens nuværende og
tidligere undervisere kan blandt mange andre nævnes Sarah Boberg, Thure Lindhart, Thomas Levin, Kim Bodnia & Lars Mikkelsen.
Sanford Meisner (1905-97), der er en af det 20. århundredes legendariske undervisere i skuespilteknik, har haft tusinder af elever,
heriblandt Susan Sarandon, Robert Duvall, Diane Keaton, Peter Falk, Allison Janney, Steve McQueen, Jon Voight, Jeff Goldblum,
Grace Kelly og mange flere.

