


KÆRE PUBLIKUM
Velkommen til sæson 2016/17
Momentum fylder 10 år – teatret lukker og låner 
for en sæson produktionsfaciliteterne ud til 
Det Ny Kgl. Teater.

Nu behøver I ikke længere rejse over bæltet for 

at opleve Det Kongelige Skuespils repertoire. Det 

Ny Kgl. Teater i Odense præsenterer de samme 

forestillinger. Målet er at producere et bud på 

samtlige titler – simultant med Det Kgl. Skuespil. 

Lillesøster i provinsen vil, på sin egen afmægtige 

men frimodige facon, lege med storesøster i Ho-

vedstaden. Og måske endda forsøge at udfordre 

hende? 

Teatret holder fast i at præsentere tre større fore-

stillinger, der spiller i de sædvanlige perioder – så-

dan som det altid har været på forhenværende Te-

ater Momentum. Disse tre annonceres alle i dette 

program. En efterårsproduktion Ødipus/ Antig-

one, en juleproduktion med mulighed for at spise 

teaterjulefrokost i teatersalen Højskolesangbogen 

og en vinterproduktion i det nye år Helligtre-

kongersaften.

Udover de tre store forestillinger vil der blive 

produceret og vist en lang række mindre forestil-

linger, visninger, film, events – nogle spontane, 
nogle planlagte og annoncerede. Det er vigtigt, at 

vores trofaste publikum derfor tilmelder sig tea-

trets nyhedsbrev for at holde sig ajour gennem 

sæsonen, hvor mange mindre forestillinger kan 

opstå ud af  den blå luft og vil blive annonceret 

med ganske kort varsel.

For at klare denne vanskelige sæson, har teatret 

allieret sig med et ganske fantastisk hold af  skue-

spillere og designere. Vi flotter os og sprænger 
budget og rammer med hele fem skønne, unge 

skuespillere. Glæd jeg meget til at møde dem i en 

masse forskellige roller og forestillinger. Tænk at 

de tør kaste sig ud i at være kongelige skuespillere 

under disse forudsætninger. 

De er alle vaskeægte jægersoldater. 

På Det Ny Kgl. Teater fortsætter hyggen på det 

forhenværende Teater Momentum. Du kan købe 

tapas inden alle forestillinger og arrangementer, 

og som i alle foregående sæsoner, kan I holde je-

res julefrokost på teatret i forbindelse med fore-

stillingen Højskolesangbogen  – se mere inde i 

kataloget.

Det kan godt betale sig at reservere plads til års-

kortpremiererne og de mest populære dage i jule-

måneden så tidligt som muligt. Der bliver rift om 

pladserne.

I den anden ende af  kataloget kan du læse om alle 

de mange gæstespil, som vi også har hentet hjem 

til teatret og fyldt ind i sæsonens kalender - og det 

hele er gratis for dig, som har årskort. Læs om 

landets mest utrolige årskort inde i kataloget. 

Vi glæder os til at se jer allesammen igen og igen i 

denne vilde jubilæumssæson. 

På gensyn og tak fordi, I er sådan nogle dejlige 

mennesker at spille teater for.

De venligste hilsner, 

Marianne Klint
Teaterleder

Henrik Grimbäck
Kunstnerisk leder



KÆRE PUBLIKUM







Henrik Grimbäck (1985). Kunstnerisk leder på Momentum vol. 
10. Scene- og filminstruktør. Uddannet ved Den Danske Sce-
nekunstskole (2012 - 2016). Har deltaget i filmproduktion ved 
Prague Film School. Har på scenekunstskolen produceret “Ho-
les” og “Andronicus i samarbejde med flere af  kunstnerne i Mo-
mentum vol. 10. Instruerer i 2016 “Civilisationens Historie” på 
Aalborg Teater. Henrik har vundet en filmpris i Prag, en desig-
npris i Sverige og er som dramatiker allerede oversat til tysk og 
engelsk. 

HENRIK GRIMBÄCK 



Nicklas Søderberg Lundstrøm (1986). Uddannet på Skuespiller-
skolen Odense. Har medvirket i Det’ bare mænd, Love and In-
formation og Skammerens Datter på Odense Teater. Performer 
i musikvideoer for Mads Langer, Raveonettes og Made of  Man. 
Har filmroller i Supervoksen (2006), Velsignelsen (2009) og Ne-
edleboy (2016) og i TV-serien Sommer. 

NICKLAS SØDERBERG LUNDSTRØM 



Nanna Cecilie Bang (1987). Uddannet på Skuespillerskolen i År-
hus. Manuskriptforfatter på og skuespiller i forestillingerne Tango 
Naive og Løfter. Har skrevet radiodramaer til Akt 1 og Danmarks 
festival for lyddramatik FLYD. Modtager af  en Talent Reumert for 
den satiriske monolog Folkeskolereformen på Mungo Park. Har 
medvirket i Og nu: Verden! på Husets Teater. 

NANNA CECILIE BANG 



Tobias Shaw (1986). Uddannet fra Norwegian Theatre Academy. 

Har arbejdet internationalt med performance art, lydkunst og mo-

derne dans. Har skrevet og instrueret forestillinger. Har rødder 

i nycirkus og fysisk teater og producerer musik i Oak & Shaw. I 

2012 medskaber af  den ni måneder lange, tværkunstneriske ekspe-

dition Dog Level. 

TOBIAS SHAW



Simon Bennebjerg (1989). Uddannet ved Statens Scenekunstskole. 
Har medvirket i en lang række forestillinger, bla. med teatergrup-
pen Dramaterne. Debuterer som skuespiller her på Momentum. 
Medvirker i den kommende sæson af  DR-dramaserien Arvingerne. 

SIMON BENNEBJERG 



Katrine Leth (1988). Uddannet fra Norwegian Theatre Academy. 
Har medvirket i Robert Wilson Hamlet Machine på Hamburger 
Bahnhof  i Berlin. Har danset for performancekunstneren Lillibeth 
Cuenca R. og undervist i skuespil i Bhutan.

KATRINE LETH



Scenograf. Uddannet ved Den Danske 

Scenekunstskole (2012 - 2016). Bachelor 

i tekstildesign fra Danmarks Designskole. 

Scenografi og kostume til “Fandens Ol-
demor” på Teater V, “Der var engang en-

gang” på Grønnegårds Teatret og på Skue-

spillerskolens afgangsforestilling 2016, 

Natteherberget på Teater Momentum. 

Scenograf. Uddannet ved Den Danske 

Scenekunstskole (2012 - 2016). Har stu-

deret ved Kunsthochschule Weisensee, 

Berlin. Bachelor i productiondesign og be-

klædningsdesign fra Danmarks Designsko-

le. Idas præsentationsforestilling var 

“Caligula” ved Det Kgl. Teater, Skuespil-

huset. 

DAVID GEHRT IDA GRARUP NIELSEN



ASGER KUDAHLSÚNI JOENSEN
Lyddesigner og komponist. Uddannet 
på Den Danske Scenekunstskole (2012 
- 2016). Del af  teatergruppen T.O.E.T.T. 
og bandet Temple/She Dives. Har udgivet 
soloprojektet KRAUS. Engageret i radio-
kanalen The Lake, der kuraterer alternativ 
musik og lydkunst.

Lysdesigner. Uddannet ved Den Danske 
Scenekunstskole (2012 - 2016). Har tid-
ligere arbejdet på Færøerne, på Island og 
i Norge. I 2012 nomineret til en Grima 
Award for Lightning Design med den is-
landske forestilling “Ævintýrum Múnkhá-
sens”. 



DET NY KGL. TEATER
Karse, græs og bonzai
     

Målet med Momentum Vol.10 er ikke sat 

uden også at vende og dreje de mål, som det 

andet kongelige teater har i sit værdigrundlag. 

Med deres mål i baghovedet har vi besluttet 

os for, at målet for sæsonen ser således ud:

     

Det Ny Kgl. Teater skal være inviterende og 

række ud, skabe unikke helhedsoplevelser og 

være relevant. Ambitionen er at være excel-

lente og nytænkende. Her drives det innovati-

ve teater i Danmark fremad. 

Det lyder måske højtflyvende og aldeles van-

vittigt... Det er det også, det ved jeg godt. Det 

er derfor jeg deler planen for, hvordan vi ag-

ter at gøre, med jer.

     

Af  teoretiske og praktiske årsager - f.eks. at 

vi må undvære, hvad der svarer til 90% af  

det andet kongelige teaters resourcer - har 

vi valgt at arbejde med tre formater, når hele 

repertoiret fra det kongelige skuespilhus skal 

genskabes. Vi kalder dem for karse-, græs- og 

bonzaiforestillinger. 

     

Tanken bag karseforestillingerne er at skabe 

en oplevelse, som produceres på meget kort 

tid ud fra nogle radikale valg. Ved hjælp af  

begrænsningen kan vi skabe noget enkelt og 

levende, trods dét, at vi bare har sat forestil-

lingen i vinduet i noget vat, hældt vand på og 

derefter ladet karsen gøre arbejdet selv. 

Karseforestillingerne udkommer som enkelt-

stående, korte events og annonceres løbende.

I græsforestillingerne går vi lidt grundigere til 

værks. Vi har en ”almindelig” prøveproces, 

men når alting går 400% hurtigere, skaber det 

en nærværende men tydelig forestilling. For 

selvom græs stort set klarer sig selv, så behø-

ver det alligevel at blive plejet og klippet en 

smule. Forestillingerne spiller få gange og an-

nonceres løbende i teatrets nyhedsbrev.

     

Den tredje kategori er bonzaiforestillinger-

ne. I sæsonen har vi valgt tre titler fra Det 

Kgl. Teaters repertoire, Ødipus/Antigone, 
Højskolesangbogen og Helligtrekongers-
aften. Disse er vores største og mest gennem-

arbejdede forestillinger, som vi klipper, gøder 

og passer. De spiller hver en hel måned og er 

annonceret her i kataloget.    

  

Vi ønsker at I, kære publikum, skal se på den-

ne sæson som en buffet, hvor I kan øse det 

op, I bedst kan lide. Der vil være mulighed for 

at prøve at smage en masse nyt, men der  ser-

veres også noget at det, som I kender og el-

sker i forvejen. Det bliver stormfuldt og hæs-

blæsende, og vi håber, at Det Ny Kgl. Teater 

aka Momentum vil se meget til det trofaste og 

fantastiske publikum, teatret har.

Med venlig hilsen,

Henrik Grimbäck 



da fuglene ikke kunne enes om, hvem af  dem, 
der egentlig var den bedste. De arrangerede 
derfor en konkurrence. Reglerne var enkle 
og præcise: Den fugl, som fløj højst op over 
jorden, ville blive udnævnt som konge over 
de andre fugle. Fuglene trænede i flere uger. 
Da dagen oprandt, samledes de alle på en stor 
eng. Med sammenbidte næb stod de klar, og 
da startskuddet lød, var det som at høre en 
hel engleskare flyve op fra jorden.

Fuglene faldt fra en efter en. Storspurven, vi-
ben og perleuglen måtte se sig besejrede rela-
tivt hurtigt. Til sidst så det ud til, at det hele 
stod mellem albatrossen og ørnen, som med 
ikarisk kraft pumpede op mod solen. Så faldt 
albatrossen fra. Ørnen derimod havde flere 
kræfter tilbage og kæmpede sig yderligere et 
stykke op mod himlen. Da selv dén til sidst 
følte, at luften under vingerne blev tynd, gav 
den op. Og lige netop da skete det. Præcis da 
ørnen ville begynde at dykke nedad, kastede 
en lille fugl, som havde gemt sig i ørnens fjer, 
sig et par centimeter højere op, før den igen 
væltede mod jorden.

Nede på jorden blev der et stort skænderi, in-
den man endelig enedes om en løsning: Begge 
fugle blev udråbt til konger. Ørnen fik navnet 
Kongeørn. Den lille fugl fik navnet Fuglekon-
ge - og det hedder den den dag i dag.

Du undrer dig måske over, hvad den historie 
har med mig at gøre. Jo, forstår du, dette er 
min rejse mod at blive fuglekonge, for nogen 
kongeørn har det aldrig lykkedes mig at være.   

Henrik Grimbäck







ØDIPUS/
ANTIGONE

Græsk tragedie



Mange mennesker betragter de gamle græske 
dramaer som nogle af  de mest ædle, idet de har 
overlevet længst. Andre ser på dem, som at de  
bare var dem, der tilfældigvis blev fundet i et 
gammelt garderobeskab, og dermed overlevede. 
Uanset om du tilhører de første eller de sidste, 
er der dog et par temaer, som går igen, når det 
kommer til de gamle græske stykker. 

Niveauet af  sex og vold i Ødipus og Antigone 
overgår enhver moderne HBO-serie; vi taler her 
om en helt anden liga. Så hvis de gamle græske 
tragedier virker gamle og tørre, så bør de ses 
igen.

I Theben hærger pesten, som gudernes straf  for 
at kongens mordere er gået fri. Den nuværende 
konge, Kong Ødipus, er selv gået ind i bestræ-
belserne på at finde den tidligere konges mor-
dere. Men i eftersøgningen afdækkes mere og 
mere alarmerende hændelser. I generationer må 
familien lide og i Antigone møder vi Ødipus’ 
datter, som tager loven i egen hånd for at gøre 
det, hun ved er det rette. 

Ligesom Det Kgl. Teater, så tager Det Ny Kgl. 
Teater begge tragedier og skaber en forestilling 
om Ødipusfamiliens kamp mod deres egen 
skæbne. Velkommen til showet, hvor vi med 
nogle meget gamle ingredienser bager noget 
helt nyt og dampende friskt. 

Premiere fredag den 30. september 2016

Spilleperiode 
28. september – 22. oktober 2016 
tirs-lør kl. 20

Årskortpremiere 
Onsdag den 28. september 

Snigpremiere 
Torsdag den 29. september

Medvirkende
Nanna Cecilie Bang, Katrine Leth,
Nicklas Søderberg Lundstrøm & Tobias 
Shaw 

Iscenesættelse
Henrik Grimbäck

Scenografi 
Ida Grarup Nielsen & David Gehrt

Lyddesigner & komponist
Asger Kudahl

Lysdesign 
Súni Joensen







Med forestillingen Højskolesangbogen kastes et 
nyt lys over den danske sangskat. Næppe findes 
der et større åndeligt klenodie, der repræsente-
rer dansk fællesskab og sangkultur end Højsko-
lesangbogen. Alle har sunget med på nogle af  
bogens sange - til kor, ved morgensang, rundt 
om juletræet eller i badet. Derfor er det med 
ekstra spænding, når svenske Henrik Grimbäck 
og vol.10 tager bogen under behandling og gi-
ver nye perspektiver og facetter på noget, vi tro-
ede, vi kendte hver stavelse og synkope af.  
   
Højskolesangbogen er også Momentums jule-
frokostforestilling. 
Inviter firmaet/læseklubben/mødregruppen/
andelsforeningen/dartklubben eller familien 
ind til en aften med teater. Vi lover mad og 
stemning.

Urpremiere fredag den 25. november 2016
Spilleperiode 
23 november – 21. december 2016 
tirs-lør kl. 20 
(buffet kl. 19 – baren åbner kl. 18)

Årskortpremiere 
Onsdag den 23. november 

Snigpremiere 
Torsdag den 24. november

Medvirkende
Nanna Cecilie Bang, Katrine Leth,
Nicklas Søderberg Lundstrøm & Tobias 
Shaw 

Iscenesættelse
Henrik Grimbäck

Scenografi 
Ida Grarup Nielsen & David Gehrt

Lyddesign
Asger Kudahl

Lysdesign 
Súni Joensen

Teaterjulefrokost 
med Højskolesangbogen
- læs mere på næste side.

HØJSKOLESANGBOGEN
Teaterkoncert



HØJSKOLESANGBOGEN



TEATER-
JULEFROKOST



TEATER-
JULEFROKOST

Lad teatrets stemningsfulde rum danne rammen om årets firmajulefrokost 
eller en særlig aften med dem, du holder af. I november og decembers mørke, 
inviterer Momentum indenfor til aftener med Højskolesangbogen og dejlig 
mad, der nydes på teatret før og efter forestillingen. 

Der er plads til både små og store selskaber – op til 90 personer. Hvis I bestiller 
mere end 75 billetter med buffet, kan I få teatret for jer selv – Momentum 
bliver jeres for en aften.

Aftenens program 
kl. 18: Den røde bar åbner

kl. 19: Buffet i teatersalen

kl. 20: Forestillingen Højskolesangbogen 

kl. 21.30: Dessert og mulighed for kaffe, cocktails, dans og 

hygge i baren til kl. 02. 

Menu
Laksepate med skaldyrssalat
Hvidvinsbraiseret kyllingebryst med syltede svampe, serveres kold
Cremet pastasalat med rødbede, feta og ristede græskarkerner

Svinefilet svøbt og stegt i serranoskinke
Kalvecuvette stegt med tomat og hvidløg
Grønkålssalat med beder, pære og sort sesam
Bønnesalat: Røde, hvide og grønne bønner vendt med marinerede rødløg, 
oliven og cherrytomater 
Ovnbagte flødekartofler
 
Citrusdessert. Chokoladekagebund, fersken, hvid chokolade, limemousse

Priser
Buffeten kan tilkøbes teaterbilletten for 190 kr. pr. person ekskl. drikkevarer. 
Maden forudbestilles senest kl. 12 dagen inden forestillingen.

Billet og buffet: 370 kr.

Gruppebillet og buffet (ved min. seks pers.): 320 kr. 

Ungdomsbillet og buffet (u. 25 år): 290 kr. 

Ungdomsgruppebillet og buffet (ved min. seks pers.): 270 kr. 

Årskortbillet og buffet: 190 kr.

Køb billet og buffet på
teatermomentum.dk/billet







HELLIGTREKONGERSAFTEN
Shakespeares komedier opfattes oftest som 

“sjove”. Man tænker dog sjældent på dem som 

“sjovsjove”, det stopper som regel bare ved 

“sjove”. Men i virkeligheden gik det sådan til, 

at Shakespeare i 1500-tallet kom ud af  sit telt, 

og hev fat i en eller anden på gaden og sagde: 

“Hey, jeg må bare fortælle dig det her. Jeg har 

skrevet noget sindssygt sjovt. Folk kommer til 

at ligge flade af  grin! Det er uden tvivl det sjo-

veste siden “Fuglene” af  Aristofanes.” Nu kan 

man ikke vide, hvad der helt præcist skete, men 

det er ihvertfald sådan vi forestiller os, det gik 

til, da Helligtrekongersaften blev skrevet. 

Det, vi forsøger at gøre, er helt simpelt. Vi for-

søger at værne om den oprindelige intention 

om et morsomt stykke, som alligevel forholder 

sig kritisk til sin samtid, og til den humor som 

findes dér. Ved at destillere og bøje denne klas-
siker tror vi, at denne fantastiske historie kan 

underholde selv et kræsent, moderne publikum. 

Lad forvekslingerne, misforståelserne og pin-

lighederne komme frem i lyset, for nu åbner vi 

dørene til en moderne, sjovsjov Shakespeare. 

Premiere fredag den 27. januar 2017Spilleperiode 
25. januar – 18. februar 2017 

tirs-lør kl. 20 

Årskortpremiere 
Onsdag den 25. januar  

Snigpremiere 
Torsdag den 26. januar 

Medvirkende
Simon Bennebjerg,  Nanna Cecilie Bang, 

Katrine Leth, Nicklas Søderberg Lund-

strøm & Tobias Shaw

Iscenesættelse
Henrik Grimbäck

Tekst
William Shakespeare. 

Bearbejdet af Henrik Grimbäck & Vol. 10

Scenografi 
Ida Grarup Nielsen & David Gehrt

Lyddesign & komponist
Asger Kudahl

Lysdesign 
Súni Joensen

Komedie



HELLIGTREKONGERSAFTEN











Velkommen til Mere Momentum sæson 2016/17.

Oplev 25 nationale og internationale gæstespil oven i poetry slams, koncerter, 
artist talks, foredrag og fest. Hele programmet tilpasses de forestillinger, der pro-
duceres af  Volume 10-ensemblet. Vend kataloget hvis du vil i Det Ny Kgl. Teater 
og opleve Momentums livtag med det royale repertoire. 

Mere Momentum er alle mulige genrer. Klassisk drama, ny dramatik, fysisk teater, 
poetiske animationer, moderne dans, performance, nycirkus og musikteater. Og 
for den, der vil smage på det hele, er årskortet et must. Allerede tredje gang sparer 
du penge. Læs mere om kortet inde i kataloget. 

Publikum er Momentum. Momentum er dialog og deltagelse. Og selvom Mo-
mentum har en vis fornemmelse for hvad publikum værdsætter, vil vi gerne blive 
klogere. Fortæl os hvilke forestillinger, formater, genrer, events, barsortiment el-
ler håndsæbe du savner, og Momentum vil forsøge at integrere dine forslag, hvis 
ikke det koster en bondegård. 

Mere Momentums hjerte er Den Røde Bar. Det er Tapas fra Gastroteket, det er 
cocktails, cava og kaffe. Og slikposer med personlighed. Det kan være svært at 
komme hjem, hvis du havner i dette skønne vandhul, som får gæstekunstnere til 
at kalde Momentum for ”Det hyggeligste sted, de har optrådt”.

Vi mødes på Momme,

Anders, Asger, Casper, Christian, Gustav, Ina, Jesper, Marianne, Mira og Semi



AUGUST 
17 - 18. august      Je Suis Storm P.

19 - 27. august    H. C. Andersens samlede eventyr

31. august - 2. september   In Between Concrete

SEPTEMBER/OKTOBER
3 - 4. september     Abrahams Børn

5. september    7even

6 - 7. september   Petrushka - Extended

16 - 17. september   Airport

28. september – 22. oktober  Vol. 10: Ødipus/Antigone

27 - 28. oktober    No Planet B

29. oktober - 1. november   Dirigenten

NOVEMBER/DECEMBER
2. november      Arvtryk

4 - 5. november    Uddrivelsen

8 - 9. november    Portraits in Motion

10. november     The Nielsen Sisters

FORESTILLINGSOVERSIGT 



11 - 12. november    Lortelykke

23. november – 21. december  Vol. 10: Højskolesangbogen

JANUAR/FEBRUAR
5 - 7. januar      Skakmat

25. januar – 18. februar   Vol. 10: Helligtrekongersaften

22 - 23. februar    Ankomsten

24. februar     Kraken

27 - 28. februar    Rammer

MARTS/APRIL
3 - 5. marts     Re-Dream

22. marts - 4. april    Random

5. april      Stik Mig en Muse

6 - 7. april     As I Collapse

18 - 20. april     Post No Bills

21 - 23. april     Far

25 - 27. april     M.I.S. - natten lang

28 - 30. april     Historiemaskinen



Om ytringsfrihed. Med Europas terrorangreb i erin-
dring, tegner Det Flydende Teater et humoristisk og 
musikalsk portræt af  den unge og succesrige Storm P. 
Spørgsmålet stilles til idealisten og realisten i os alle: 
Er det fejt at vælge overlevelsen, eller skal man være 
parat til at gå i døden for kunsten? For humanismen? 
For ytringsfriheden?  

JE SUIS STORM P. 

Spilleperiode 
Ons & tors 17 - 18. august 2016 kl. 20

Producent
Det Flydende Teater

Varighed
75 minutter

Artist talk
Ons 17. august efter forestillingen

Medvirkende 
Pelle Nordhøj Kann, Sandra Yi 
Sencindiver, Kathrine Høj Andersen og 
musiker Henriette Groth 

Instruktør 
Leiv Arne Kjøllmoen 

Dramatiker 
Andreas Garfield 

Komponist 
Asger Kudahl

Scenografi  
Lisbeth Burian

Musikteater



FREE ENTRY FOR 
REFUGEES
AT TEATER MOMENTUM

WELCOME
FREE TICKETS: BILLET@TEATERMOMENTUM.DK

PHONE: +45 63 11 78 10
ADDRESS: NY VESTERGADE 18, ODENSE C



En hæsblæsende tour de force gennem eventyrene fra Danmarks 
store digter. 156 eventyr. 100 minutter. Tre skuespillere.

På sit dødsleje indser H.C. Andersen, at han udelukkende vil blive 
husket for sine eventyr. Ikke romanerne, digtene eller skuespillene. 
Ikke papirklippene, rejseskildringerne eller julehjerterne. Kun 
eventyrene, intet andet. Denne isnende erkendelse sender den 
døende digter på en rejse gennem forfatterskabets eventyr. For er 
det nok, og er det godt nok? Er det tilstrækkeligt til evigheden?

H.C. ANDERSENS 
SAMLEDE 
EVENTYR

Musikteater

Klart frostvejr. 
Øm i penis. Spadseret. 
H. C. Andersens dagbog, 1845

”



H.C. ANDERSENS 
SAMLEDE 
EVENTYR

Spilleperiode 
Forestillingen spiller som en del af  
H. C. Andersen Festivals 2016
Fre 19. august kl. 20
Lør 20. august kl. 17
Man 22 - fre 26. august kl. 20
Lør 27. august kl. 13 og 17

Skoleforestilling: 
Tirs 23 august kl. 10
Tors 25 august kl. 10

Bemærk! 
Særpris: 100 kr. for årskortholdere
Normalpris: 180 kr./200 kr. fra 1. juni 2016

Producent
Mungo Park

Varighed
100 minutter n

Medvirkende 
Nana Christine Morks, Mads Hjulmand
Thomas Bang

Instruktør & dramatiker 
Heinrich Christensen

Scenografi  
Lisbeth Burian

”Det er stramt og præcist hele vejen igennem med 
suveræne skift af  stemninger, magtrelationer, 
eventyr og virkelighed.”

Jyllands-Posten

”Sindssygt morsomt. Mere end det. Rørende og 
blændende godt gennemført”.

Gregers Dirckinck-Holmfeld

“Underholdende og oplysende turbo-tour de force.”

Weekendavisen



En udforskning af  mødet mel-
lem krop og materiale. En insi-
steren på det, der findes mellem 
lagene og på det, der ligger bag 
det umiddelbare. Fire indbund-
ne kroppe og deres begrænse-
de bevægelser gennem rummet 
skaber en konstant vekslen mel-
lem geometrisk symmetri og 
kaos. In Between Concrete er 
en invitation ind i en tidslomme, 
hvor billeder i bevægelse opstår 
og opløses igen.

IN BETWEEN CONCRETE

Spilleperiode 
Ons 31. august - fre 2. september 2016 kl. 20

Producent
RISK

Varighed
60 minutter

Artist talk
31. august efter forestillingen

Koncept, koreografi og performance
RISK ved Ida-Elisabeth Larsen,
Marie-Louise Stentebjerg, Marie Topp, 
Gry Raaby

Moderne dans



Spilleperiode 
Lør 3. september 2016 kl. 20 
Søn 4. september 2016 kl. 16

Producent
Teatret

Varighed
80 minutter 

Artist talk
3. september efter forestillingen

Medvirkende 
Hans Rønne

Instruktør 
Peter Dupont Weiss

Scenografi  
Gitte Baastrup

ABRAHAMS BØRN
En rejsefortælling om tro, tvivl og religioner. 
Både jøder, kristne og muslimer gør krav på 
Abraham som deres stamfar, og repræsentanter 
fra de tre trosretninger har utallige gange ligget 
i strid med hinanden. Men er det i virkelighe-
den den samme historie fortalt på tre forskellige 
måder? I Abrahams Børn gennemgås lig heder, 
forskelle og drømme i de tre  store monoteisti-
ske religioner. 

Abrahams Børn er et dristigt forsøg på at byg-
ge bro mellem religionerne og skildre det fælles 
udspring, som ikke tildeles meget plads i dagens 
polariserede religionsdebat. 

Performance lecture

“Guddommeligt teater. En vittig og 
stærk genfortælling af  Bibelen, Kora-
nen og Toraen.”
 Nordjyske Stiftidende



Årskort 
400 kr. 
Fri adgang til alle teaterforestillinger på Momentum, både 
egenproduktioner og gæstespil, i et helt år. Kortet er personligt, 
og du kan én gang i årskortperioden medbringe en ledsager til 
en forestilling ganske gratis. Desuden kan du købe en flaske 
vin i baren til 120 kr. ved hvert besøg (normalpris 180 kr.).

Ungdomsårskort 320 kr.
Til dig, der er under 25 år. Samme fordele som årskortet.

Firmaårskort/
fællesårskort 1.250 kr.
Kortet er ikke personligt og gælder for to personer pr. 
forestilling. Det vil sige, at du kan dele kortet med familie, 
venner, kolleger, forretningsforbindelser eller ansatte i dit 
firma. Desuden kan dem, der har kortet med, købe en flaske 
vin i baren til 120 kr. ved hvert besøg (normalpris 180 kr.).





Spilleperiode 
Man 5. september 2016 kl. 20 

Producent
Black Box Theatre

Varighed
85 minutter. med pause

Artist talk
5. september efter forestillingen

Dansere 
7 dansere fra Black Box Dance Company

Idé og koncept 
Marie Brolin-Tan

Koreografi 
Fotis Nikolaou

Maskemager 
Martha Foka

Musik
Christian Tronhjem

Kostumer 
Charlotte Østergaard

Lysdesign 
Anders Kjems

7EVEN
Moderne dans

7even handler om de syv dødssynder. Hvad må vi, hvad 
kan vi, og hvordan modstår vi fristelser? Er det, i vores 
tid, overhovedet en synd at føle misundelse og griskhed? 

7even udspiller sig i en kunstig verden, hvor kampen 
mellem at skjule sig og vise sit sande jeg skildres gennem 
kunstfærdige masker og dansernes personificering af  både 
synder og dyder.

“7even er en smuk forestilling, som 
med succes kombinerer dans med 
masker, og det ses ikke så tit.”

Ungt teaterblod



Spilleperiode 
Tirs 6 - ons 7. september 2016 kl. 20

Producent
Granhøj dans

Varighed
60 minutter

Artist talk
6. september efter forestillingen

Dansere 
Laszlo Fülop, Sofia Pintzou, Mikolaj 
Karczewski, Bill Eldridge

Instruktør 
Palle Granhøj

Pianist
Maria Eshpay

Musik
Igor Stravinsky

PETRUSHKA
EXTENDED

En forlænget version af  Stravinskys Petrushka. En lam-
pe, et piano, en russisk pianist, en forelsket ungarer, 
en græsk skønhed, en polsk dukkemager og en moden 
skotte. 

Dukken Petrushka bliver forelsket i den yndige Balle-
rina, mens Ballerinaen bliver betaget af  Maureren. Alle 
tre holder til i et gammeldags dukketeater og bliver væk-
ket til live af  Charlatanen, som mod sin vilje selv bliver 
viklet ind i historien. 

I Petrushka - Extended medvirker fire dansere med 
vidt forskellige dansebaggrunde, aldre og nationaliteter. 
Det unge, russiske stortalent, pianisten Maria Eshpay, er 
en aktiv del af  fortællingen på sit instrument.  

Moderne dans



AIRPORT

Spilleperiode 
Fre 16. september 2016 kl. 20
Lør 17. september 2016 kl. 15 & 20

Producent
Kristjan Ingimarsson Company

Varighed
75 minutter

Artist talk
16. og 17. sep. efter forestillingerne

Medvirkende 
Kajsa Bohlin, Thomas Bentin, 
Didier Oberlé, Piet Gitz-Johansen, 
Kristján Ingimarsson & Julie Kunz

Idé og instruktion 
Kristján Ingimarsson

Scenografi  
Johan Kølkjær

Dramaturg 
Simon Boberg

Co-writer 
Jesper Pedersen 

Lyddesign 
Jens Rosenlund Petersen

Lysdesign 
Mads Nielsen

Kostumier 
Sophie Bellin-Hansen

Fysisk teater



nNomineret af 
CphCulture.dk som 

årets danseforestilling/
performance 

2015

KRISTJÀN INGIMARSSON COMPANY har tidligere besøgt 
Teater Momentum med forestillingen BLAM!. Kompagniet er et 
prisvindende, fysisk teater, der har turneret verden rundt. Kunst-
nerisk leder er instruktør og performer Kristján Ingimarsson, der 
med sin alt-er-muligt-attitude skaber fysiske, fanden-i-voldske 
forestillinger.

I Airport møder vi den topstressede forretningsmand, latinochar-
møren, hippiefyren og den perfekte stewardesse. De gør oprør 
mod lufthavnens kontrollerende univers i en vild strøm af  humor, 
legesyge kroppe og pumpende ekstase. Airport dyrker den umid-
delbare kreativitet og giver os et oprørsk løfte om, at vi selv kan 
ændre vores virkelighed.

”Et møde mellem Chaplin og Orwell i et plastisk formsprog, hvor det 
ikke kun er de formidabelt dygtige skuespilleres koreograferede badut, 
der imponerer.”

Weekendavisen 

”Airport er en vild og frygtløs stunt-forestilling, som vil få både de 
flyrejsende og bagagemændene i Kastrup til at blive misundelige.”

Information

Frederiksborg Amts Avis

Berlingske Tidende

CphCulture.dk



ER DU FATTIG* 

KAN DU SKRALDE EN TEATERFORESTILLING PÅ

TEATER MOMENTUM
TAG CHANCEN I DØREN
ER DER LEDIGE BILLETTER TIL AFTENENS FORESTILLING 

BLIVER DE GIVET FRI TIL DIG, DER IKKE HAR EN SKID

* Fattigdom er samfundets skyld.



Ny dramatik

Hårdtslående, sjovt og overraskende bidrag til den 
aktuelle klimasituation. Kritikken er næsten volde-
ligt formuleret af  de to spillere. En teatralsk dan-
ce macabre om klimaet. Der refereres til Romeo og 
Julie, Gollum, Burlesque og til Koch Brothers, som 
vulgært begriber sig på Moder Jord i form af  en ba-
debold. Hvad gør vi med vores planet, det eneste 
hjem vi har? Vi er alle ansvarlige, men nogle mere 
end andre.

NO PLANET B

”Vigtigt og ærligt teater om den miljøkatastrofe, 
de fleste af  os helst lukker øjnene for.”

Information 
Spilleperiode 
Tors 27 -  fre 28. oktober 2016 kl. 20

Producent
Teater V

Varighed
80 minutter

Artist talk
27. oktober efter forestillingen

Medvirkende 
Sidsel Agensø, Maibritt Saerens  

Instruktør 
Heinrich Christensen

Tekst
Vivian Nielsen 

Kostumer & scenografi 
Ida Marie Ellekilde & Rosa Birkedal Andersen 

Lyddesign 
Erik Christoffersen 

Lysdesign 
Malte Hauge

Lys-, lyd- og videokunstner 
Cecilie Waagner Falkenstrøm 



Spilleperiode 
Lør 29. oktober kl. 20
Søn 30. oktober kl. 16
Man 31. oktober kl. 20  
Tirs 1. november kl. 20

Producent
Kulturkupéen

Varighed
75 minutter

Artist talk
30 og 31. oktober efter forestillingen

Af & med
Tobias Trier

Iscenesættelse
Line Paulsen

DIRIGENTEN
Syng-med-teater 

Dirigenten, Vitus Cornelius, arbejder normalt 
med store symfoniorkestre. Hvordan er han endt 
i spidsen for et amatørkor? Er han kunstner eller 
bedrager? 

Tobias Trier spiller den manipulerende og mu-
sikalsk forførende dirigent, som på mest charme-
rende vis snyder forsamlingen, så det driver. Trier 
har titelrollen, mens publikum spiller den egentli-
ge hovedrolle som selve amatørkoret. Ingen aften 
er ens, og intet går helt som planlagt.

“Han snører hele forsamlingen på 
næsten psykopatisk manér.”
 Kulturkupéen

“Årets mest overrumplende performer.”
 Information



ARVTRYK 
(FI) (NO) (DK) (SE)

Spilleperiode 
Ons 2. november kl. 20

Varighed
2 x 35 minutter

IKI 
Anna Mose, Kamilla Kovacs, 
Jullie Hjetland, Guro Tveitnes, 
Mia Marlen Berg, Johanna Sulkunen 

Åkervinda 
Linda Bergström, Iris Bergcrantz, Agnes 
Åhlund, Lise Kroner 
Scenekunstner; Liv Vesterskov og 
designer; Katrine Hoffmann 

Ti kvinder fra fire nordiske lande synger. Arvtryk 
er et samarbejde mellem to prisbelønnede vokal-
ensembler, IKI og Åkervinda, samt to spænden-
de aktører indenfor kunst og design.

Koncert/musikalsk iscenesættelse



UDDRIVELSEN
Skuespiller Mads Wille og mentalmagiker Anders 
Lund har gennem mange år studeret hypnose, tanke-
læsning og psykologisk magi. I deres forskning er de 
gentagne gange stødt på beskrivelser af  seancer og 
urgamle ritualer inden for åndemaneri, eksorcisme og 
renselse af  hjemsøgte lokaliteter.

Nu vil de i fællesskab med publikum efterprøve disse 
fænomeners realitet og foretage såkaldte uddrivelser 
på teaterbygninger og kulturhuse i hele landet. 
Kom og leg med, når Wille & Lund opsøger Momen-
tums historie og gamle dæmoner.

Spilleperiode 
Fre 4 - lør 5. november 2016 kl. 20

Producent
Teater V

Varighed
60 minutter

Idé & koncept
Mads Wille & Anders Lund

Instruktør 
Simon Boberg

Teatermagi



Spilleperiode 
Tirs 8 - ons 9. november 2016 kl. 20

Producent
Volker Gerling 

Varighed
90 minutter

Artist talk
8. november efter forestillingen

Sprog
Engelsk

Skabt og fremført af 
Volker Gerling 

PORTRAITS IN 
MOTION(DE)

Tommelfingerbiograf

I dette poetiske virkelighedsteater giver Volker Gerling os rørende 
og morsomme portrætter af  mennesker, han har mødt på lange 
vandreture i Tyskland. Han fotograferer dem med 3 fotos pr. se-
kund i ca. 10 sekunder. De 30 fotos placerer han i flip-bøger, hvor 
tommelfingeren styrer hastigheden. Resultatet bliver små, anime-
rede fotoserier. Lyden af  tommelfingeren der flipper siderne fyl-
der rummet, og de små håndstyrede film kastes via et videokamera 
op på lærredet. 

Forestillingen vandt i 2015 Fringe 
festivalens Total Theater Award: 
For Innovation, Experimentation 
and Playing with Form. 

”Gerling has achieved nothing less 
than a new form of theatre.”
 Theater der Zeit

”Art could not be quieter, simpler or 
more beautiful.”
 Tagesanzeiger Zürich

”His show is uniquely heart-warming.”
 The Times



THE NIELSEN 
SISTERS

Madame Nielsen alias Claus Beck-Niel-
sen er bl.a. kendt fra sin never ending 
tour gennem europæiske hovedstæder, 
hvor hun inviterer de mest indflydel-
sesrige kvinder ind i sit soveværelse og 
diskuterer kønsproblematikker og po-
litik generelt. Madame Nielsen Tour 
rapporterede til Weekendavisen i 2015. 
Kendt fra Das Beckwerk, fra sin tur til 
Irak, hvor hun afleverede kassen med 
demokrati, fra photoshoots i verdens 
brændpunkter som Miss World. Hun er 
desuden forfatter og dramatiker. 

I denne koncert står hun på scenen sam-
men med sine Nielsen Sisters.

Koncert/performance

Spilleperiode 
Tors 10. november kl. 20

Varighed
90 minutter

Medvirkende
Søster Nielsen, Søster Anja og musikerne 
Søster Mads Emil, Søster Wolf  og Søster 
Simon.



LORTELYKKE

Spilleperiode 
Fre 11- lør 12. november kl. 20

Varighed
60 minutter

Medvirkende
Oliver Zahle & Carsten Lykke

Carsten Lykke er en musikalsk Woody Allen. 
Sammen med Oliver Zahle leverer han en stærkt 
selvudleverende stand-up-pop. Oliver Zahle er 
den dødskarpe satiriker kendt fra bl.a. Selvsving 
og som bagmand på De Uaktuelle Nyheder med 
Mikael Bertelsen. 

Koncert/satire



DEN 
RØDE 
BAR



Øl er 
godt,
øl er fedt, øl er sundt. Og det får hele verden 
til at snurre rundt. Mas dig frimodigt forbi 
Hasse og andet fast bar-inventar. Vi glæder 
os til at betjene dig med det alkoholfri, det 
alkoholtilsatte og det dybt alkoholiserende 
fra vores helt eget kærlighedsproducerede 
bar-repertoire. Vores hjertenskære Momen-
tum-øl, brygget i kælderen i et badekar el-
ler en Munkebo Sif, der hjælper dig af  med 
din kritiske sans. Vi har ingen ækvatorsnaps, 
men vi har Caspers elevatorsnaps, og får du 
lyst til en Vesper, så bestil den hos Jesper. 
Er du en whiskeymand, så køb en Væsentlig 
Erkjendelse hos Semi, det har du brug for. 
Er du sølle, så mikser Asger dig en varm og 
kærlig ingefærdrik, har du tømmermænd er 
det to økocola på fuld is, der hjælper dig op, 
og er du oppe og køre og skal der cocktails 
til, så grib en Splitternøgen eller en Luksus- 
Marianne - hun har nedlagt både kvinder og 
mænd. Vi har også kaffe.

Vi elsker at betjene jer,

Den Røde Bar



Spilleperiode 
Tors 5 - lør 7. januar 2017 kl. 20

Producent
Teatret st.tv.

Varighed
70 minutter

Artist talk
5. januar efter forestillingen

Medvirkende
Niels P. Munk, Joen Højerslev, Betina 
Grove &  Marianne Søndergaard     

Instruktør
Moqi Simon Trolin

Dramatiker
Line Mørkeby 

Scenograf & lysdesign
Raphael Solholm

Komponist
Sune Skuldbøl Vraa

Ny dansk dramatik

Skakmat kradser i velfærdssamfundets overfla-
de. Johan falder ud af  arbejdsmarkedet og bliver 
fanget i et sikkerhedsnet, der ikke kan holde ham. 
Han er sygemeldt efter at være faldet uheldigt på sit 
arbejde. Men han er ligeglad. Han er faktisk glad. 
For pludselig står Sofi midt i hans lejlighed og er 
pisselækker. Johan falder igen. For Sofi. For kær-
ligheden, for friheden og for fristelsen. Han kaster 
sig hovedløst ud i frit fald, udenom alle de regler 
og normer, som systemet og resten af  verden for-
venter af  ham. SKAKMAT

Møgprovokerende med manden, der bare 
bliver siddende i sin lænestol, mens hans 
liv ramler sammen om ørerne på ham.
 Politiken

En ualmindelig stærk forestilling om 
et menneske i krise. Uhyrlig aktuel og 
autentisk.
 Kulturtid



Spilleperiode 
Ons 22 - tors 23. februar 
2017 kl. 20

Producent
Teater Rio Rose

Varighed
70 minutter

Artist talk
22. februar efter forestillingen

Medvirkende
Pianist: Thomas Clausen  
Akkordeonspiller: Francesco Calì 

Forfatter & illustrator
Shaun Tan

Iscenesættelse 
Tove Bornhøft & Jonas Wagner

Lys & lyd
Søren Kyed

Musikteater

I Ankomsten omsættes australske Shaun Tans prisvindende, grafiske ro-
man af  samme navn til en ordløs oplevelse, hvor illustrationer, film og 
akustisk musik smelter sammen i en scenograferet historie om flugtens 
væsen. Shaun Tans 449 illustrationer er klippet sammen til en 
animationsfilm af  tegnefilmsinstruktør Jonas Wagner og ledsages af  live, 
nykomponeret musik af  jazzkomponist og musiker Thomas Clausen. 
Ankomsten er en historie om flugt fortalt i et universelt, ordløst sprog. 
Den formidler knivskarpt, hvordan det må føles at komme til en verden, 
som man ikke kender eller forstår. 

ANKOMSTEN

”Intimt, æstetisk, fascinerende og 
anderledes.”
 Kulturkupeen.dk

”I Rio Roses musikalske iscenesættel-
se fyldes vi ikke af blodstænk og stor-
politik, lemlæstelse og fanatisme, men 
lægger i stedet øre og øje til en stilise-
ret, næsten hviskende fortælling om at 
høre til.”
 Weekendavisen



Spilleperiode 
Fre 24. februar 2017 kl. 20

Varighed
60 minutter

Artist talk
24. februar efter forestillingen

Skabt af
Trygve Wakenshaw

KRAKEN(NZ)

Vildt, frækt og excentrisk. Den anmelderroste, 
prisvindende Gaulier-uddannede klovn Trygve 
Wakenshaw brillierer og præsenterer, med sin 
fysiske ekvilibrisme, sine smukke og mærkelige 
stream-of-consciousness-fjollerier. 

Hans teaterkomedier spiller for udsolgte huse 
på festivaler overalt i verden.

”Delirious and surreal physical 
comedy”
 The Age

”Blissfully funny... a joyous excuse 
to embrace your childish side.”
 Time Out

”Beautiful Oddness”
 Scotsman

Best Comedy Perth Fringeworld 2015 
Best Comedy Adelaide Fringe 2015
Best Comedy NZ International Comedy Festival 2014 
Mervyn Stutter Pick of  the Fringe Award 2014 
Underbelly Edinburgh Award Adelaide 2014

Mimeteater



Spilleperiode 
Man 27 - tirs 28. februar 2017 kl. 20

Producent
GLiMT, Limfjordsteatret og 
Vendsyssel Teater

Varighed
70 minutter

Artist talk
27. februar efter forestillingen

Medvirkende
Liv Mikaela Sanz, 
Ossi Niskala og 
John Simon Wiborn 

Idé og instruktion
Lars Gregersen

Dramaturg
Simon Boberg

Musik & lyd
Johan Segerberg

Scenograf
Kristian Knudsen

Lysdesign
Mogens Kjempff¨

Videodesign
Kim Fast Jensen

Fysisk teater/nycirkusRammer er råt teater, halsbrækkende dans, rørende akroba-
tik og blød musik samlet om et allestedsnærværende tema i 
en skiftende scenografi. Vi følger en mand, en kvinde og en 
fremmed på deres vej gennem samfundets sociale regler og 
rammer. Gennem ensomhed, frihed og arbejde baner de sig 
vej til deres drømme. Men hvad sker der, når vi støder ind i 
de usynlige rammer, vi, i samfundet, har sat op for os selv og 
hinanden?

GLIMT har tidligere gæstet Momentum med forestillingerne 
Rootless og Empty Steps.

RAMMER



Spilleperiode 
Fre 3. marts 2017 kl. 20
Lør 4. marts 2017 kl. 16 & 20
Søn 5. marts 2017 kl. 16

Producent
Jan Vesala

Varighed
80 minutter

Artist talk
3. marts efter forestillingen

Koreografi og performance
Antoinette Helbing, Taneli Törmä

Lysdesign
Mårten K. Axelsson

Lyddesign
Erik Schrøder Christoffersen

Kostumer
Inbal Lieblich

          (FI) (DE)

RE-DREAM

Re-Dream er en personlig performance, der forholder 
sig til noget universelt. En danseforestilling om dilemma-
et og skønheden ved fremtidsdrømme. To akter, to soloer. 

Taneli kontrasterer ung og gammel, fortid og fremtid, 
gruppe og ensomhed. Til dette har han med sig på scenen 
20 unge dansere fra Det Kgl. Teater Balletskolen Odense.

Antoinette har, i sit video- og tekstarbejde, samarbejdet 
med børnehavebørn og plejehjemsbeboere.

“People have way too many 
dreams – they just become unhappy.“
Antoinette Helbing 

“My childhood dreams were full of passion – 
I am bringing this beauty back into my life as 
an adult man.”
Taneli Törmä 

Dans/performance





RANDOM
Musikdramatisk performance

Vi glæder os helt vildt til at have urpremiere på Teater Momentum, 
som med sit mod til at vise ny scenekunst for et trofast publikum, 
har lagt sig i front blandt de moderne, danske teaterscener.
”
Livingstones Kabinet 

Livingstones Kabinet er et kollektiv 
af  forfattere, komponister, koreografer, 
artister, dramaturger, musikere, desig-
nere og instruktører, der sammen ska-
ber forestillinger, som er tværdiscipli-
nære, og som har et helt særligt udtryk. 
Deres arbejde kan karakteriseres som 
billedrigt og stramt koreograferet med 
både live musik og lyddesign. Det er 
hverken narrativt eller ikke-narrativt - 
deres forestillingerne leger ofte med tid 
og med at klippe en rækkefølge op og 
sætte den sammen igen. Deres scene-
kunst betragtes som absurd, inkongru-
ent og rå, men samtidig menneskelig og 
smuk. 



Spilleperiode 
22. marts – 4. april 2017 
tirs-lør kl. 20

Skoleforestilling: 
Man 27. marts
Man 3. april

Årskortpremiere 
Ons 22. marts kl. 20

Snigpremiere 
Tors 23. marts kl. 20

Producent
Livingstones Kabinet & 
Teater Momentum

Varighed
75 minutter

Medvirkende 
Pete Livingstone, Svend E. Kristensen, 
Petter Wadsteen, Kristina Sørensen 
Ougaard m.fl.

Iscenesættelse
Nina Kareis

Scenografi  
Julie Forchhammer

Koreografi
Adelaide Bentzon

Komponist 
Pete Livingstone

Det Reumert-nominerede, prisvindende og internationalt 
turnerende scenekunstensemble, Livingstones Kabinet, 
co-producerer med Teater Momentum.

Et stykke om livets tilfældighed. En poetisk og livsbekræftende 
kollage med live musik, koreografi, tekst og et stærkt billedunivers. 
En morsom, musikalsk og vild leg med tilfældighedernes spil – en 
hyldest til det i livet, vi ikke kan kontrollere. 

Urpremiere fredag den 24. marts 2017



Spilleperiode 
Ons 5. april kl. 2017 kl. 20

Producent
De Damer

Varighed
120 minutter inkl. pause

Artist talk
5. april efter forestillingen

Medvirkende
Jette Sophie Sievertsen, Christine Gaski, 
Iben Dorner, Tine Gotthelf, Lene Hum-
melshøj, Margit Watt-Boolsen, Christina 
Bech, Nina Marie Birk

Instruktion
Mads M. Nielsen

Pianist og arrangør
Raivis Zandovskis

Scenograf
Lisbeth Burian

Dramatiker
Alexandra Moltke Johansen 

Cabaret

Skuespillerinderne De Damer giver kendte melodier nyt liv, 
mens guder, kvinder, mænd, kærligheden og selveste demo-
kratiet står for skud. Med inspirationen hentet fra den græske 
mytologis muser, portrætteres kvindens væsen i sine mange 
roller som Moderen, Jomfruen, Forføreren, Den Vise, Spilop-
pen, Den Mærkelige og Ødelæggeren. Samt Sappho, Antik-
kens eneste kvindelige digter, af  Platon kaldet Den Dødelige 
Muse. 

STIK MIG EN 
MUSE ”En overdådig cabaret.”

 Information

”Genialt og kraftfuldt!”
 kbh.dk

”Det er anderledes, det er mærke-
ligt og det er meget kvindeligt.” 

Berlingske



Spilleperiode 
Tors 6 - fre 7. april 2017 kl. 20

Producent
Recoil Performance Group

Varighed
60 minutter

Artist talk
6. april efter forestillingen

Dansere 
4 dansere fra Recoil Performance

Koreograf
Tina Tarpgaard

Scenograf
Sille Dons Heltoft 

Lysdesigner
Minna Tikkainen

Dramaturg
Inge Agnete Tarpgaard

AS I 
COLLAPS

Moderne dans

Med As I Collapse kommer publikum i nærkontakt med sel-
ve livsnerven og kraften i kroppe af  alle størrelser. Lyd, lys og 
bevægelse skabt af  mikroskopiske organismer koreograferes 
sammen med danserne på scenen i et nyt værk af  Recoil Per-
formance Group om co-evolution og kollektivets kræfter.

Recoil har tidligere gæstet Momentum med forestillingen 
ON/VOLT.  



Spilleperiode 
Tirs 18 - tors 20. april 2017 kl. 20

Producent
X-act Kitt Johnson

Varighed
50 minutter

Artist talk
18. april efter forestillingen

Koreograf/danser
Kitt Johnson

Musiker
Sture Ericson

Lysdesign
Mogens Kjempff

Dans/performance

Reumertvindende soloperformance af  danser 
Kitt Johnson. Post No Bills er en undersøgel-
se af  krisen som skabende transformator. En 
forestilling, der kompromisløst kanter sig ind 
lige dér, hvor vi ikke kan vende om, men heller 
ikke kender vejen frem. Her møder vi det af-
blankede, illusionsløse menneske med tomme 
hænder. Slået hjem. Men også fri til at genop-
finde begyndelsen. 

POST NO 
BILLS Reumert-vinder som 

Årets Danser 
2015

”Solomesteren Kitt Johnson viser i 
sin nye solo »Post no bills«, at krise 
som fænomen kan føre til frugtbar 
forandring.”
 
Berlingske

”Et enestående nærvær, en opvakt 
ånd og en nådesløs disciplin - en 
ener i den danske danseverden.”
Politiken



FAR
Monolog/drama

En stærk og personlig monolog om sygdommen 
kræft og kærligheden mellem far og søn. En sam-
fundskritisk tekst. Et ualmindeligt scenekunstne-
risk værk, der fusionerer musik, beat-poesi, video 
og fysik i form af  interaktiv yoga. 

Far nedbryder tabuer forbundet med kræft og er 
optaget af, hvordan det personlige ansvar for sjæl 
og legeme kan supplere den videnskabsfaglige 
helbredelsesproces. 

Spilleperiode 
Fre 21 - lør 22. april kl. 20

Søn 23. april kl. 16

Producent
CO produceret af  Gade Produktion 

& Wounded Beast  

Varighed
90 minutter

Artist talk
21. april efter forestillingen

Af & med
Christian Gade Bjerrum

Live akkompagnement
Malika Sia Graff

Lys og video
 Súni Joensen

“Tak for forestillingen, Christian. 
Det var så vildt. Jeg er helt fyldt op 
af  følelser og tanker. Jeg er meget 
rørt. Jeg tror, jeg ringer til min far 
nu…. og jeg har ikke snakket med 
ham i 7 år!” 

En publikumsreaktion



Spilleperiode 
Tirs 25 - tors 27. april 2017 kl. 20

Producent
BORA BORA & DON*GNU

Varighed
60 minutter

Artist talk
25 - 26. april efter forestillingerne

Koncept, koreografi og performance 
Jannik Elkær, Kristoffer Louis Andrup 
Pedersen &  Simon Beyer-Pedersen

Dramaturgi & visuelle medier
Christoffer Brekne

Musik
Alice Carreri & Rune Kaagaard 

Lysdesigner
Ville Aunola

M.I.S. -
NATTEN LANG

Fysisk teater/moderne dans

Don Gnu er tilbage i tyndslidte sokker og udtrådte 
sandaler i jagten på den moderne mands identitet. For 
hvordan har han det derinde under de uldne sokker og 
de komfortable sandaler? Hvad sker der, når mørket 
falder på? 

”Finurlig, smuk, skarp, barsk.”

5stjerner

”En sjældent sjov dansefore-
stilling. Det frygtløse og ikke-
højtidelige er sat i højsædet. 
Men ikke for at lave menings-
løst spas.”

Teateravisen.dk



HISTORIEMASKINEN
Historiemaskinen genforhandler den tra-
ditionelle distinktion mellem scene og sal. 
Publikum sidder i en cirkel i teaterrummet. 
En facilitator introducerer spillerreglerne. 
Facilitatoren er en ny person blandt publi-
kum hver aften, og der er ingen skuespill-
ere med i forestillingen. Facilitatoren 
kender heller ikke reglerne, men han/hun 
får udleveret manuskriptet, som driver 
forestillingen frem de næste 90 minutter. 

Idéen er udviklet og manuskriptet skrevet 
af  Nassim Soleimanpour. Momentums 
publikum vil kende ham som manuskript-
forfatter fra sidste sæsons Rød kanin, 
hvid kanin, der i samme stil fordrede 
et deltagende, medlevende og nysgerrigt 
publikum.  

Teater/leg 

Spilleperiode 
Fre 28. april kl. 20

Lør 29. april kl. 16 & 20
Søn 30. april kl. 16 & 20

Producent
Teater Momentum & Pacemaker 

Varighed
90 minutter

Artist talk
28. april efter forestillingen

Koncept & manuskirpt
Jesper Pedersen og Nassim Soleimanpour 



Det er fantastisk at se et 
teater som Momentum, der er 

et pragteksemplar inden for 
kulturel

udvikling i det hele taget, 
men især i Odense. De er i 

den grad med til at skabe den 
bølge, der er i Odense lige nu, 

og det er fedt.
Ronnie Hansen  

Udviklingschef  for Odense & Co.

”
Momentums fingeraftryk er 
over det hele. Det er et sted, 
der har gjort opmærksom på 
sig selv, så det giver genlyd i 
hele landet. Vi vil allesammen 
gerne til Momentum.
Tina Tarpgaard
Koreograf. 

”

Der er vision, der er retning, 
der er flux i huset. Teater Mo-
mentum er en magnet.
Kitt Johnson
Danser og koreograf

” Momentum varmer hjertet 
og kildrer intellektet.
Kulturklubben 
Årskortholdere

”



Teater Momentum har givet 
mig oplevelser af mange 
slags: Musik, dans, og ikke 
mindst forunderlige, spøjse, 
sjove og bevægende teater-
forestillinger. 
Erik Toubro
Årskortholder

”

Momentum er det fedeste 
sted. Vi kunne godt have ble-
vet her tre dage mere.
Jakob Fauerby, Zaki Nobel Mehabil 
Skuespillere.

”

Uden sammenligning det 
mest hyggelige og afslappe-
de teater jeg har besøgt. Fed 
intim, uformel atmosfære, 
som ikke mindst skyldes den 
fremragende bar, hvor man 
kan blive hængende efter 
forestillingen og drikke øko-
bajere sammen med alskens 
godtfolk, ofte inklusiv 
forestillingens skuespillere.
Benjamin Weber Pedersen 
Årskortholder

”

Momentum er det hyggeligste 
sted, vi har spillet.
Troels Lyby og Marie Askehave 
Skuespillere.

”



En model, der virker og virker og virker. Momentums todelte 
ledelsesmodel betyder i praksis, at alle får udnyttet deres kerne-
kompetencer fuldt ud. Kunstnerisk leder laver kunst, og den daglige 
ledelse holder hus.

På Momentum er det kunsten, der er chefen. Kunsten er i spidsen, 
og kunsten står øverst. Alle midler, der overhovedet kan tilveje-
bringes, går direkte til mere kunst – som er det modsatte af  mere 
administration og høje lønninger. Jo større opbakning fra tilskudsgi-
vere og publikum, jo flere og flottere kunstneriske oplevelser. Hver 
en krone kanaliseres direkte videre til mere af  det gode på scenen.

Stjernen på Momentum er … Momentum. Ingen kunstnerisk leder 
er ansat mere end et år. Ingen kunstner kan nå at gro fast. Momen-
tum næres af  den energi, der ligger i, at nye kommer til. Kunstnerne 
giver alt hvad de har, det ene, hæsblæsende år, de er ansat. Publi-
kums nysgerrighed fastholdes. Ingen oplever tomgang. Og lederne 
kommer stærkt videre fra deres år på Momentum – alle med flotte, 
igangværende karrierer som instruktører og teaterledere både i Dan-
mark og i udlandet.

Den daglige ledelse sikrer, at kunsten ikke går amok i overforbrug 
og flottenhejmer-adfærd. Husets faste stab fastholder en ydmyghed 
overfor det, at Momentum er en lille stjerne og funkler med de 
stråler, den har fået tildelt. Alle ønsker sig flere checks fra A. P. 
Møller, men uanset hvad, så klarer vi den med skrapmosterkurs og 
dedikation. Der skabes en tryg ramme, så kunstnerne kan boltre sig, 
så Momentum kan funkle og vokse, og så den fede model kan leve 
længe endnu. 

Vi tager sgu 10 år mere.



Momentum Vol. 1 2007-2008

Kunstnerisk leder
Moqi Simon Trolin

Solidaritet
Kollega - en julekalender
Den 13. Nævning 

Momentum Vol. 2 2008-2009

Kunstnerisk leder
Kamilla Bach Mortensen

Søgning Venskab
Hjerternes Fest
Dage Under

Momentum Vol. 3 2009-2010

Kunstnerisk leder
Daniel Rylander

Historien om hvordan man slår sin 
familie ihjel
The Perfect Christmas
Valkyrien



Momentum Vol. 4 2010-2011

Kunstnerisk leder
Anne Zacho

Lad mig dø i faldet fra en barstol
Voksne kan ikke blive bange

Momentum Vol. 5 2011-2012

Kunstnerisk leder
Jens August Wille 
og Caroline McSweeney

Vejen Til Gudvedhvor
Easy Love Laboratoriet 
DK Ultra

Momentum Vol. 6 2012-2013

Kunstnerisk leder
Lydia Bunk

Beat
Affæren
Ib3en 



Momentum Vol. 7 2013-2014

Kunstnerisk leder
Rasmus Ask

Gæld
Brudevals
Komme dit Rige

Momentum Vol. 8 2014-2015

Kunstnerisk leder
Erik Pold

Fiaskomonologerne
Teater til Salg
Diamond & Secrets

Momentum Vol. 9 2015-2016

Kunstnerisk leder
Jacob Stage

Lige om lidt bliver alting meget sjovere
Evigt Solskin
Cocktail



POETRY SLAM
Poetry Slam er en konkurrence i spo-
ken word, og det er publikum, der 
bestemmer aftenens udfald. Regler-
ne er enkle: Slam-poeterne skal selv 
have skrevet deres tekster, de må ikke 
bruge rekvisitter, kostumer eller in-
strumenter, og de har tre minutter og 
ti sekunder pr. runde til at fremføre 
dem. Derudover er alt muligt, og alle 
ord må bruges. Alle, der har noget på 
hjerte, kan deltage.

Kom og vær med. Momentum giver 
scenen fri til Poetry Slam ni gange i 
sæson 2016/2017. Læs mere om poe-
try slam og om at deltage på psfyn.dk

Slam-søndage

2016
11. september / 9. oktober / 
6. november / 4. december / 

2017
8. januar / 5. februar / 

12. marts / 2. april / 7. maj

Alle søndage kl. 20
 Fynsmesterskaberne 8. januar



Billetpriser
Løssalgsbillet: 180 kr.
Gruppebillet (v. min. seks pers.): 130 kr.
Ungdomsbillet (u. 25 år): 100 kr.
Ungdomsgruppebillet (v. min seks pers.): 80 kr.
Skolesærprisbillet (v. min 20 pers. u. 25 år): 60 kr. 
Flygtninge og fattige: 0 kr.

Køb 75 billetter og få jeres egen aften

Årskort: 400 kr. 
Ungdomsårskort (u. 25 år): 320 kr. 
Firmaårskort/fællesårskort: 1.250 kr.

Teaterjulefrokost
Spilleperiode: 25. november – 21. december,  tirsdag-lørdag.
Baren åbner kl. 18, buffeten serveres kl. 19 og forestillingen 
starter kl. 20. Dessert efter forestillingen.

Buffet: 190 kr. pr. pers. ekskl. drikkevarer (årskortpremiere 170 kr.).
Buffeten kan tilkøbes teaterbilletten i det online billetsalg. 
Forudbestilling nødvendig.

Teater & tapas
Tapastallerken fra Gastroteket 115 kr./95 kr. for årskortholdere.
Tapas kan købes i det online billetsalg. Forudbestilling nødvendig. 

Billetkøb, pladsreservation og bestilling
Køb billet eller reservér årskortbillet online på 
teatermomentum.dk/billet
Telefon 63 11 78 10 (hverdage kl. 11-15)
Mail billet@teatermomentum.dk

Adresse
Teater Momentum
Publikum: Ny Vestergade 18
Post: Filosofgangen 19
5000 Odense C
info@teatermomentum.dk

Åbningstider
19-02

Find os på teatermomentum.dk, Facebook, Instagram og Twitter.

Momentum er støttet af  Odense Kommune, Kulturministeriet, 
Statens Kunstfond, Den A. P. Møllerske Støttefond og Møllerens Fond


