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Pressevisning i Galaxyland tirsdag 10. jan
kl 17:00 i Kjellerteatret!

Presseinvitasjon GALAXYLAND

Det blir kortreist kunst når Galaxyland ser scenens lys 19. februar i Kjellerteatret.
Manus er ført i pennen av tidligere Barne-og ungdomsteatermedlem Rolf Kristian
Larsen, og derfor var det både rett og rimelig at det var Ungdomsteatret som
skulle sette opp hans første stykke på Rogaland Teater.



Råtøffe men usikre på fremtiden. Det er status for åtte unge kvinner som har
havnet i et Galaxyland i en tidsregning langt unna oss. De befinner seg i en
slags trygghet i sin hule. Nå er tiden kommet for å undersøke om det er noe
liv der ute og definere samfunnet slik de ønsker. Sammen.

De åtte unge kvinnene skal tørre og klare ting de aldri har gjort før, når de
finner veien ut av den trygge hulen der de har vært strandet i et langt og
ubestemt tidsrom. Helt alene, uten mødrene i nærheten. De som kommer ut
fra hulen har begrensede livserfaringer. De møter noen zumbier (ja, zumbier)
og de er kanskje farlige. Men ingen av huleboerne har lyst til å dø uten å ha
kjempet for noe. Derfor spiller de teater for å finne frem til en grunnlov.
Tiden er kommet for å oppdage ting og fortiden på nytt. Nå skal de definere
og lage sitt eget Galaxyland med frihet, ungdomsopprør, egen grunnlov og
inspirasjonen henter de fra det sosiale mediet Facefuck.

I Galaxyland får vi oppleve hvordan språket har blitt og er en slags
overdrivelse av i dag, eller hva man kanskje tror fremtiden vil bli. Det er en
miks av krenkelser, samfunnskritikk, diskusjoner om kjønn og helt uten
gutter. The future is female.

Ta vel imot Rebel One, Expi-F-Rosamon, Kjell-Lena, Lego Alaska, Eple Geir
Iverson, Nintendo Jensen, Tvili og Mikkel Mohammed Goldman – de er
fucking faboulous.

Vi inviterer dere til pressevisning i Galaxyland tirsdag 10. jan kl 17:00 i
Kjellerteatret!
Premiere 19. januar kl 18:45 i Kjellerteatret
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Nintendo Jensen: Anne Muge Soyer
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