Forestillingen TRIPTYKON tager udgangspunkt i mødet mellem mænd i det københavnske
homomiljø. !
2 skuespillere, 3 møder, 6 identiteter. !
Og hvad er det så? !
I denne forestilling undersøger vi identitet, sex og menneskelige møder. !
For hvad er det egentlig, vi prøver at opnå fra et andet menneske?!
Hvorfor er det, at vi ønsker styre andres billede af os selv?!
Og taler to personer i sidste ende samme sprog?!

!
De to medvirkende er elever på afgangsholdet fra skuespillerskolen Ophelia.!
!

Christian Vincent !
Christian er pt. aktuel i Østre Gasværk Teaters Skammerens Datter 1 og 2, og er i visse kredse
kendt fra “Dear Russia: It’s not okay”-videoen og efterfølgende kampagne. Christian er nomineret
til LGBT Danmarks Aktivist pris ved Axgil Gay Galla 2014.!

!

Kim André!
Kim er fra februar måned aktuel i Nordisk Films Asger Jorn dokumentar af Lene Borch-Hansen,
hvor han portrætterer Asger Jorn som ung.!
Desuden er han også at finde bag baren i det københavnske homomiljø.!

!

Forestillingen bidrager desuden også til det danske LGBT miljø ved at donere billetindtægternes
overskud til AIDS Fondet, til fortsat at kæmpe mod fordomme omkring HIV.!

!

Teaterchef Pia Jette Hansen var meget imødekommende over for de to unge skuespilleres
koncept:!
”Det har længe været mit store ønske at åbne foyeren op for talenter - og nu er muligheden så
åbenlys. Christian Vincent fik med “It’s not okay”-videoen skabt et fokus som gav Triptykon
elevforestillingen en ekstra dimension. !
Og datoen er velvalgt. Netop som vinter-OL i Rusland er en realitet vil vi på Østre Gasværk sætte
fokus på nyskrevet homodramatik. Det synes jeg er more than okay! “ !

!

Triptykon er den første i rækken af talentudviklende projekter på den åbne scene som vil kunne
opleves i løbet af foråret ’14.!

!

Billetterne til forestillingen koster 50 kroner og sættes til salg via billetten.dk fredag den 16. januar og forestillingen spiller kun 3 gange.!

!
!

Praktisk information
TRIPTYKON!
10-11-12 FEBRUAR 2014 !
Klokken 20. (Døre åbner kl 19)!

!
!
!

ØSTRE GASVÆRK TEATER (FOYER SCENEN)!
Nyborggade 17, 2100 København Ø!
Billetter: 50 kroner (www.billetten.dk)!
Al overskud går til AIDS Fondet.!
Mere info om forestillingen kan findes på Østre
Gasværk Teaters hjemmeside:!
www.gasvaerket.dk

Instrueret af:!
Eja Due!
Efter original manuskript af:!
Jacob Riewe!
Musik og lydbillede:!
Adam Sampler!
Scenograf!
Camilla Calundann !
Fotograf:!
Camilla Winther!
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