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Invitasjon til pressevisning - Alle
fantastiske ting 21. januar kl 11:30

Går det an å behandle selvmord med humor og letthet? Temaet er tungt som
bly, men skuespiller Espen Hana, regissør Simon Lay og oversetter Hans
Morten Hansen insisterer på at dette er et lett stykke, med mye varme og
humor. Og i Alle fantastiske ting blir publikum invitert inn historien der de
blir en del av fortellingen på ekte.

Britiske Duncan Macmillan og Jonny Donahoe skrev stykket som en komedie,
og det blir gjerne oppført med en standup-komiker i rollen. Gjennom bruken



av humor utfordrer Alle fantastiske ting tabuene som fortsatt hviler tungt
over det ubegripelige valget det der å avslutte sitt eget liv.

Iskrem. Vannkrig. Berg- og dalbane. Dette er blant tingene sjuåringen skriver
på listen over Alle Fantastiske Ting. Gutten venter utenfor morens
sykeværelse. Hun er innlagt etter et forsøk på å avslutte livet, og listen er til
henne. Sånn at hun får noe å leve for. Som den sjuåringen han er vil han
redde henne, og for ham er alle fantastiske ting det han synes er verd å leve
for.

Listen er laget med ømhet og oppriktighet, men kan den hjelpe henne med å
komme seg ut av den suicidale og depressive tilstanden hun er i? Listen viser
seg å bli et livslangt prosjekt. Mange år og tusen bidrag senere har listen fått
sitt eget liv og den har fulgt hovedpersonen gjennom vanskelige og lykkelige
perioder i hans liv.

Denne varme, morsomme og intime forestillingen begynner med den naives
tilgang til å håndtere tragedie og forvandler seg til en livslang påminnelse
om at det finnes glede selv i det tilsynelatende ubetydelige – som ting med
striper for eksempel.

Vi inviterer til pressevisning mandag 21. januar kl 11:30 på Intimscenen
Premiere onsdag 30. januar kl 19:00 på Intimscenen

Folkene bak:

Av: Duncan Macmillan og Jonny Donahoe
Oversatt av: Hans Morten Hansen
Regissør: Simon Lay
Scenograf og kostymedesigner: Nora Furuholmen
Lysdesigner: Karl Oskar Sørdal
Maskør: Jill Tonje Holter
Dramaturg: Michael Evans
Medvirkende: Espen Hana
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