BAG DE LUKKEDE DØRE
Hvem er det egentlig naboen er? Det spørgsmål undersøger skuespillerskolen ophelias nye
forestilling OPGANG, der har premiere den 14. december på skolen på Vesterbro. Stykket er
instrueret af skuespiller Ida Laub Oksen, der bl.a. har medvirket i Lars Von Triers kendte
dogmefilm FESTEN og MIFUNES SIDSTE SANG.
Med forestillingen OPGANG tager Ida Laub Oksen og skolens 9 afgangselever publikum med bag
navneskiltene på de lukkede døre i en helt tilfældigt opgang, et helt tilfældigt sted i Danmark.
Så hvis du gerne vil vide, hvem han er, ham, der får kvinder til at hvine om natten. Måske høre hvad
det er, parret skændes om hver aften. Eller være en flue på væggen, derinde hvorfra, der aldrig kommer
en lyd, men hvor kun silhuetten bag de nedrullede gardiner vidner om liv, så har du nu chancen for, at
få en anelse om, hvem de er, dem vi alle kender som lyde gennem væggene, men som vi aldrig gør os
umage for, at lære at kende.
At livet både er alvorligt, tragisk og komisk sættes på spidsen i forestillingen. Den unge skuespiller
Heidi Keller, der bl.a. har medvirket i DR's ”Borgen” og i TV-serien ”Kristian”, fremfører i OPGANG
en monolog fra en ung og ensom kvinde. Monologen fortæller os ,hvordan det stille og roligt kan kokse
for en ung kvinde med psykiske problemer, og hvordan ensomheden kan lade en sørgelig skæbne stå
anonymt tilbage.
”Med monologen har arbejdet nærmere været et karakterstudie. Hvordan kommer jeg ind i hovedet på
en karakter, der er så fjern fra mig selv uden at lave en karrikatur eller en kliché på en sindssyg person?
Jeg har bl.a. læst om skizofrene, snakket med folk der arbejder med skizofrene, fundet videoer med
interviews af skizofrene. Jeg har prøvet at finde den kropsfornemmelse, man har, når man er psykisk
syg. Jeg har siddet i min egen lejlighed sent om aftenen og lyttet til alle lydene fra de andre i opgangen,
som min karakter bruger alt sin tid på.” Siger den unge Heidi Keller.
Men det er ikke alt sammen alvor i OPGANG. Der bliver også rig mulighed for at trukket på
smilebåndet og grine af f.eks. den excentriske forfatter, der nødigt forlader sin lejlighed medmindre der
er krabbesalat på spil, eller når unge teenagedrenge deler ud af sine erfaringer med våde drømme.
Stykket har premiere den 14. december kl. 20 på skuespillerskolen ophelia på Vesterbro.
ophelia er en skuespillerskole med både erfarne og mindre erfarne skuespillere. Blandt undervisere kan
bl.a. nævnes Jesper Lohman, Kim Bodnia, Lars Mikkelsen og Thomas Levin.
Skuespillerskolen ophelias sidste forestilling ER DET SÅDAN SOM DET SYNES, spillede for fuldt
hus på alle spilleaftener.
OPGANG spiller:
Tirsdag d. 14. kl. 20.00
Onsdag d. 15. kl. 20.00
Torsdag d. 16. kl. 14.00
Fredag d. 17. kl. 20.00
Lørdag d. 18. kl. 17.00
Billetter kan bestilles til den nette sum af 30 kr. på: info@ophelias.dk eller på tlf. 27989622

