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HiLS DiN MOR
Københavns homoteater

Præsenterer:

Det nystiftede HiLS DiN MOR – Københavns homoteater, der lavede deres første 
forestilling under Copenhagen Pride 2011, har fået tilskud, af Statens Kunstråds 
Scenekunstudvalg og Bikubenfonden, til forestillingen ”Hate crime”.  Statens 
Kunstråds Aktualitetspulje har ligeledes valgt at støttet forestillingen ”Lebbe Love”.

”Lebbe Love” bliver Danmarks første lesbiske skarpskårne humoristiske, musikalske 
forestilling, skrevet af Abelone Koppel, om det at være lesbisk, leve homoseksuelt, 
have sex med kvinder og elske KVINDER.  “Hate crime”, er en nyskrevet social 
ungdoms thriller af Tomas Lagermand Lundme og er første del af en folke-trilogi og 
en gave fra Københavns homoteater til folkeskolen. 

”Lebbe Love” vil  sætte gang i ligestillingsdebatten med fokus på det at være lesbisk. 
Skuespillerinden Lykke Scheuer stiller sig hudløst ærligt til rådighed i fordommenes 
boksering, godt krudtet op med selvironi, og forestillingens musik bliver komponeret 
af Lisbeth Rysgaard.

”Lebbe Love” har premiere på Vela Gay Club på Vesterbro, den 8. marts, på 
Kvindernes Internationale Kampdag og spiller i 2 uger. Forestillingen er gratis og 
spiller ligeledes gratis under Copenhagen Pride 2012. Følg med på www.hilsdinmor.dk 
for mere information.

“Hate crime” fremhæver et stigende problem i Danmark, nemlig hadforbrydelser. 
Eleverne kommer ind under huden på dem, der udøver vold mod homoseksuelle og på 
dem der er ofre for hadforbrydelser. Der stilles spørgsmål til, hvem der skal komme 
dette stigende problem til livs. Skuespillerne Johannes Lilleøre, René Benjamin 
Hansen og Pauli Ryberg, taler med eleverne efter forestillingen og der bliver uddelt 
undervisningsmateriale til lærerne, så de kan bruge det i seksualundervisningen.

Forestillingen ”Hate crime” skal på turné og kommer til at spille på folkeskoler rundt 
omkring i landet i efteråret 2012. Efterfølgende spilles der i en periode i København. 
HiLS DiN MOR glæder sig til at komme ud og møde folkeskoleeleverne og håber på 
at forestillingen vil være med til at forbygge og rykke grænser hos de unge. “Hate 
crime” tilbydes gratis til udvalgte folkeskoler i Danmark.

HiLS DiN MORs medlemmer er dybt taknemlige for, i disse tider, hvor kulturmidlerne 
er små, at Scenekunstudvalget, Aktualitetspuljen og Bikubenfonden har tildelt teatret 
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støtte. Der skal dog stadig flere midler til og derfor søger teatret løbene fonde og 
sponsorater for at kunne realisere forestillingerne i deres oprindelige form. 

HiLS DiN MOR glæder sig til igen at kunne bidrage med homoseksuel teater i 
Danmark og håber at se rigtig mange publikummer til forestillingerne. Man kan løbene 
følge ”HiLS DiN MOR” på Facebook eller på teatrets hjemmeside 
www.hilsdinmor.dk.
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