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LEBBE LOVE
- Miss L, du har aldrig mødt den rigtige pik!

>> REPREMIERE <<

Repremiere på HiLS DiN MOR's “LEBBE LOVE” under Copenhagen Pride 2012 

Efter fulde huse på Vela Gay Club i foråret 2012 og en lille turné i Nuuk på Grønland, er det med 
stor glæde og stolthed at HiLS DiN MOR – Københavns homoteater igen opsætter Abelone 
Koppels kærligheds monolog, “LEBBE LOVE”. Forestillingen spiller før og under Copenhagen 
Pride 2012 på Vela Gay Club i København og billetterne er ganske gratis.

“LEBBE LOVE” er en hudløst ærlig forestilling om det at være lesbisk, kvinde og menneske. 
Lebbe Love beretter om kæresteparrets private sfære der konstant bliver brudt af mænd, der bare 
“gerne vil være med”, spring ud historier, hadforbrydelser, kærlighedssorger, seksuelle oplevelser, 
ensomhed, alderdom og død. Om de tragikomiske veje til selverkendelse, om fordommene fra 
omverden og de interne fordomme i det lesbiske miljø.

Skuespiller, Pauli Ryberg, der er en del af Teater Får302's faste ensemble, har instrueret ”LEBBE 
LOVE” og debuterede som instruktør i foråret med netop denne forestilling. Lykke Scheuer, spiller 
rollen som Lebbe Love, der river og flår i vores forestillinger om det at være lesbisk, elske kvinder 
og at være menneske. Musikken er skrevet og komponeret af Lisbeth Rysgaard.
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Vela Gay Club er en smuk bar, der fra 1904 og 100 år frem hed ”Orient Bar”. Den har tjent som 
luderbar, indtil Isabel Vela Laier overtog stedet i 2004 og lavede det om til homobar. Lokalerne er  
dog stort set uberørte og den orientalske glædeshus-stemning er stadig intakt og danner en perfekt 
ramme for forestillingen.

HiLS DiN MOR er en gruppe professionelle homoseksuelle scenekunstnere, der i slutningen af 
2010 gik sammen om at lave et teater, hvor drivkraften og udtrykket skulle være styret og dyrket af 
egne erfaringer som medlem af en minoritet. ”LEBBE LOVE” er teatrets anden produktion og der 
invitereres endnu en gang på gratis forestillinger for alle interesserede uanset race, religion, køn og 
seksuel orientering.

Urpremieren på ”LEBBE LOVE” blev støttet af Statens Kunstråd og Københavns Kommunes 
Scenekunstudvalg og genopsætningen er støttet af Dansk Skuespillerforbund og Vesterbro 
Lokaludvalg.

Spilleplan:
08.08.2012 – 19.08.2012 
(undtagen lørdage)

Alle dage kl. 19:30 - Dørene åbner kl. 18:30

Spillested:
Vela Gay Club
Viktoriagade 2-4 
1655 København V

Entré: GRATIS 
Billetbestilling: www.billetto.dk/lebbelove-pride

Dramatiker: Abelone Koppel
Instruktør: Pauli Ryberg
Skuespiller: Lykke Scheuer
Musik: Lisbeth Rysgaard
Foto: Karoline Lieberkind

Med venlig hilsen

HiLS DiN MOR
Københavns homoteater

Pressekontakt: Tomas Lagermand Lundme – email: info@hilsdinmor.dk – tlf: 30 24 66 63

Billede til forestillingen kan downloades i høj opløsning på: 
http://www.hilsdinmor.dk/pressemateriale
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