Drengene skal i krig
'Biloxi Blues'
af Neil Simon
”Hvad ville du gøre, hvis du vidste det var din sidste uge på jorden inden du skal ud og slås ihjel i
den anden ende af verden?” spørger den ene soldat den anden.
Mens resten af landet svinger under Glenn Millers Orkester, rives 5 drenge ud af deres hverdag i
New York da de bliver indkaldt til krigstjeneste i 2. verdenskrig. 'Drengene skal i krig' udspiller sig
under deres rekruttid på en kaserne Biloxi, USA umiddelbart op til de skal sendes til fronten. Under
ledelse af deres excentriske sergent, bliver de pisket gennem knaldhård træning for at gøre dem i
stand til at klare frontens ekstreme pres.
”I bliver sendt til en eller anden lorteø i Stillehavet eller losseplads på Nordsicilien og det er højst
usandsynligt at nogle af jer vender tilbage til mor eller far med nosserne i behold.”
De fem meget forskellige drenge er tvunget til at stole blindt på hinanden. "Der ryger en håndgranat
ned i ens skyttehul. Så er man jo ikke vild med en, der glor på den i 10 minutter og siger: 'Hvad
synes I vi skal gøre ved den?'"
Venskaber grundlægges og drengene træder i karakter. Men mens de går og nynner 40'ernes
swinghits som 'Chattanooga-choo-choo' og 'In the Mood', går det langsomt op for dem, hvilke
rædsler der venter dem ved fronten og hvor kort tid de har til at få udlevet deres livs håb og
drømme.
Med skarp realisme, drengerøvshumor og snigende alvor beskriver Neil Simon den unge soldats
gryende indsigt - dengang som idag.
Medvirkende: Adam Rohweder, Magnus Bruun Nielsen, Asger Kjær, Christoffer Lillmann, Emil
Gohr, Marianne Madsen, Julie Arlyk & Mads Ole Rode Erhardsen.
Instruktion: Carsten Kressner
Scenografi: Liselotte Justesen
Premiere i Prøvehallen i Valby d. 14. april 2010. Spiller frem til 25. april
Gasværksvej 4e, 1656 København V, Tlf. 3331 0661, e-mail: info@ophelias.dk, SE-nr. 26081998

www.ophelias.dk

