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Down the Rabbit Hole Theatre præsenterer

Elsie and Norm’s ”Macbeth”
En komedie af John Christopher-Wood

Iscenesat af Jeremy Thomas-Poulsen
Medvirkende: Jens Blegaa og Vanessa Poole
Forestillinger
4 - 27 maj 2016, torsdage og fredage kl. 20:00
Billetter
Billetpriser: 150kr for voksne, 70kr for studerende under 25. Gruppe rabatter er tilgængelige.
Billetter købes gennem: www.rabbithole.dk
Sted
A Touch of Vintage. Badstuestræde 12, 1209 København K. www.atouchofvintage.dk
Om stykket
I Elsie and Norm's “Macbeth” inviterer det engelske ex-pat par Elsie og Norm dig indenfor i
deres dagligstue til en kop te og lidt finkultur. Sædvanligvis tilbringer de aftenen med at
spille Trivial Pursuit, men denne gang har de i stedet for besluttet sig for at opføre
Shakespeares klassiske stykke Macbeth. Efter deres mening er Shakespeares manuskript dog
alt for langt og ordrigt, hans poesi er ikke meget værd (linierne rimer ikke engang), og
stykket har alt for mange medvirkende, så de har forenklet den originale tekst og spiller selv
alle rollerne. Med alt hvad de har for hånden, bruger de hele rummet til at skabe historiens
magiske underverden og mørke borg; en bogreol bliver til heksenes hede, potteplanter bliver
til skove og te-sæt bliver til kongelige festbanketter. Elsie (spillet af Vanessa Poole) og Norm
(spillet af Jens Blegaa) udfylder udtryksfuldt de forskellige roller fra soldater og hekse til
budbringere og konger. Publikum ender med at sidde i midten af Macbeths borg mens
forestillingen foregår omkring dem. Macbeth forvandles til en morsom og særegen oplevelse
som publikum ikke vil glemme lige med det samme.
400-året for Shakespeares død
I anledning af 400-året for Shakespeares død, præsenterer Down the Rabbit Hole en
anderledes hyldest til Shakespeare, som er både morsom og dybt tænksom. Shakespeare er
kendt som verdens bedste teater forfatter på grund af hans poetiske sprog, hans komplekse
karakterer og intrigante plots, men han var også en forfatter for folket, og hans stykker var

både engagerende og involverende. Elsie and Norm's “Macbeth” laver skæg med
Shakespeare og præsenterer samtidig hans morderiske Macbeth med stor kærlighed og
energi gennem brugen af moderne sprog.
A Touch of Vintage
A Touch of Vintage, beliggende centralt i København, er et nyt forestillingssted, som kan
bruges til teater, intimkoncerter og poesi oplæsninger. Rummet er i kælderen under en
butik, med indgang fra Badstuestræde, tæt på Strøget. Det er et intimt rum med plads til
omkring 30 tilskuere. Denne produktion er den første for både Down the Rabbit Hole
Theatre og A Touch of Vintage.
Down the Rabbit Hole Theatre er en ny teatergruppe i København, der med det engelske
sprog som afsæt sigter mod at producere professionelt teater af den højeste kvalitet med en
æstetik, der kombinerer forskellige teaterdiscipliner og teaterudtryk. København har brug for
flersproget teater, der nedbryder grænser og vover at præsentere nye og innovative
forestillinger; et teater, der udfordrer de traditionelle rammer for teater og engagerer et
multikulturelt publikum der hvor de er og på deres betingelser. Det er vejen frem til et mere
alsidigt teatermiljø i Danmark, som kan frembringe kulturelle tilbud og oplevelser for enhver.
Instruktør Jeremy Thomas-Poulsen udtaler, “Med Down the Rabbit Hole Theatre ønsker jeg
at introducere noget nyt og nyskabende til alle, men specielt til Københavns internationale
fællesskab. Jeg ønsker at skabe et sted hvor man kan opleve noget man aldrig har set eller
hørt før, noget der engagerer og får én til at se verden i et nyt lys. Vi vil fjerne mærkaterne;
klassisk, traditionelt, samtidigt, engelsk; for os kan alting blandes og sættes sammen på nye
og spændende måder, så man aldrig ved præcis hvad man kan forvente. Når man tager en
tur ”Down the Rabbit Hole”, vil man, ganske som i Alice i Eventyrland, komme ind i en
spændende ny verden, der vil udfordre og udvide ens forestillingsevne.”
For mere information om Jeremy Thomas-Poulsen: www.jmthomaspoulsen.com
For mere information om Down the Rabbit Hole Theatre: www.rabbithole.dk
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