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eKleKtisK Studio præsenterer

TAPE

Af Stephen B elber

– et trekantsdrama om magt, hemmeligheder og jalousi
8.maj – 5. juni

Hverdage kl. 20 og
lørdage kl. 17
Danmarks premiere
♦Tape af Stephen
Belber ♦ Instruktør:
Kamilla Bach
Mortensen ♦
Scenograf: Ingvild
Grande Rømo ♦
Medvirkende: Kai
Kenneth Hanson,
Nicolei Faber og
Maj-Britt Mathiesen
♦

PREMIERE 8. MAJ I KRUDTTØNDEN!
For interviews og yderlige information, kontakt: Iben Thuesen Jensen
eklektiskproductions@hotmail.com 22441211 www.eklektisk.dk
Tre gamle venner mødes på et motelværelse i USA - et gensyn der viser sig at
få en uventet drejning, og som bliver skæbnesvangert for dem alle.
Hvad der skulle være en lykkelig genforening mellem tre gamle gymnasievenner
udvikler sig imidlertid hurtigt til en kynisk magtkamp baseret på jalousi, hævn, og
sandheden om den forbrydelse der blev begået…. eller ikke begået?
”Tape” af Stephen Belber har spillet med stor succes verden over, og indfanger
publikum med dets hæsblæsende dialog, ombytning af roller, humor og de tre
personkarakterers skjulte dagsordener og uforudseelige valg og handlinger.
EKLEKTISK STUDIO er et nyt initiativ, hvor der bl.a. satses på samarbejder mellem
unge grønne og nyuddannede danske scenekunstnere. Der vil i fremtiden også
blive præsenteret work in progress, interkulturelle projekter og meget mere som vi
løbende informere om på vores site. Vi glæder os til også at se jer i dette forum.
eKleKtisK Studio er en del af eKleKtisK teaterproduKtion som tidligere har
præsenteret anmelderroste forestillinger som ”Vinter under Bordet” og ”Tre dage
med Regn”. Læs mere på www.eklektisk.dk
EKLEKTISK TEATERPRODUKTION ledes af Maj-Britt Mathiesen, Nicolei Faber og
Annette Max Hansen. Trioen bag produktionsselskabet, arrangerer udover
forestillinger også skuespiltekniske workshops med internationale instruktører og
undervisere, samt præsenterer ”Saloner”, hvor debattører, kulturpersonligheder og
kunstnere sætter fokus på forskellige temaer. Et produktionsselskab bygget på
ideologi, entusiasme og visioner med tillid til teatret som en enestående formidler af
historier, budskaber og viden.
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