Pressemeddelelse

Præsenterer:

En forestilling skrevet af Tomas Lagermand Lundme

Det nystiftede homoteater, HiLS DiN MOR, tilbyder gratis teater for alle køn og
seksualiteter i Københavns gader i to uger i august 2011.
HiLS DiN MOR – Københavns homoteater, består af en gruppe homoseksuelle,
professionelle scenekunstnere, der vil skabe teater set ud fra deres syn på livet og de
historier de har med sig i bagagen, netop som medlemmer af en minoritet i Danmark.
Dramatiker, forfatter og billedkunstner Tomas Lagermand Lundme er kunstnerisk
leder og hans unger er filmmanuskriptforfatteren Abelone Koppel og skuespillerne
Lykke Scheuer og René Benjamin Hansen.
HiLS DiN MOR – Københavns homoteater

”****************** *** 2” er HiLS DiN MOR's første forestilling. Forestillingen
har premiere, mandag d. 15. august 2011 og spiller udendørs i en transportabel
container-scene på Israels Plads, under Copehagen Pride 2011 og dernæst en uge på
Onkel Dannys Plads på Vesterbro.
”****************** *** 2” er en nutidig nyskrevet fortolkning af en poetisk og
symbolsk fortælling, der udspiller sig i en fængselscelle. To vidt forskellige mænd har
fået berøvet deres frihed. Den ene er politisk aktivist og sidder inde på grund af sine
holdninger til systemet. Den anden er en homoseksuel vinduesdekoratør, der er
fængslet for noget, han egentlig aldrig har gjort, men han var en nem syndebuk for
samfundet. Begge er frustrerede over ikke at være accepteret af deres omgivelser og
det bringer dem så tæt på hinanden, at man ikke kan komme tættere.
HiLS DiN MOR vil tale de undertryktes sag og give publikum indsigt i menneskets
frustration over ikke at opnå accept fra sine medmennesker og samtidig puste liv i
debatten om ligestillingen af homoseksuelle.
SPILLEPLAN:
15.-20. august 2011 – kl. 21:00 – Israels Plads (ved Ørstedsparken)
22.-27. august 2011 – kl. 21:00 – Onkel Dannys Plads
Entré: GRATIS!
Dramatiker: Tomas Lagermand Lundme
Instruktør: Solveig Weinkouff
Medvirkende: René Benjamin Hansen og Dan Zahle
For yderligere information og høj-opløselige billeder, besøg: www.hilsdinmor.dk
Forestillingen er støttet af Aktualitetspuljen under Statens Kunstråd, Dansk
Skuespillerforbund, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Københavns
Kommunes Scenekunstudvalg, Vesterbro Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg.
Med venlig hilsen

HiLS DiN MOR
Københavns homoteater

Pressekontakt: Tomas Lagermand Lundme – info@hilsdinmor.dk – 30 24 66 63
”Mennesket har brug for forbilleder at kunne spejle sig i. Gennem vores opvækst har
vi, for det meste set livet beskrevet på scenen og på lærredet igennem en
heteroseksuel optik.” HiLS DiN MOR, august 2011
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