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Lad verden vakle – og dit mod følge kærligheden
Kan man selv bestemme, hvem man vil elske og leve sammen med? Har man friheden til at vælge, hvordan
man vil indrette sit liv? Eller kan samfundets normer og konventioner blive så altoverskyggende og
destruktive, at man må opgive kærligheden, fordi den møder så hård en modstand udefra, selvom hjertet
allerede har talt?
HABE KEIN ANGST handler om kærligheden mellem en ældre rengøringskone og byens eftertragtede
ungkarl – en ung, smuk arabisk mand. Forestillingen er inspireret af den tyske filminstruktør Rainer Werner
Fassbinders hovedværk Angst essen Seele auf, der, som flere af Fassbinders værker, tematiserer individets
afmagt overfor samfundet.
De elskende i HABE KEIN ANGST spilles af Ulla Henningsen og Dar Salim. Den prisbelønnede østrigske
instruktørkomet Volker Schmidt instruerer skuespillere, dansere og musikere til den islandske komponist
Steingrimur Rohloffs toner. Videodesigner Thyra Hilden lyser forestillingen op med sine videoværker.
En forestilling om mod, barmhjertighed og om at overvinde angsten for andres fordømmelse og stole på sine
følelser. HABE KEIN ANGST er et internationalt samarbejde produceret af eKleKtisK teaterproduKtion.
PRESSEN SKREV OM INSTRUKTØRKOMETEN VOLKER SCHMIDT:
"Peer lügt!" er en af de fortræffeligste og mest legesyge Ibsen-fortolkninger, vi nogensinde har set.” Theater heute
om Peer lügt! (2010)
„Teater som en afspejling af livet. Foruroligende godt.“ Kurier om Hass (2010)
”Volker Schmidt er fortællingens mester.” Krone (2010)

EKLEKTISK TEATERPRODUKTION ledes af Maj-Britt Mathiesen og Annette Max Hansen, den kvindelige
duo bag det syv år gamle produktionsselskab, som er kendetegnet ved at præsentere internationale
forestillinger med instruktører fra hele verden. Et produktionsselskab bygget på ideologi, entusiasme og
visioner med tillid til teatret som en enestående formidler af historier, budskaber og viden.
Læs mere på eklektisk.dk
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