Vi har brug for din stemme!

Stille slag - et korværk om indespærring
Hvad sker der med kroppen, når man spærres inde?
Hvordan holder man fast i sig selv i et lukket rum? STILLE SLAG er et korværk, der sætter lyd på
de følelser, som rammer mennesker i isolation.

Vi er en gruppe scenekunstnere, som er i gang med at skabe en forestilling om isolation på
Østerbro Teater, men ingen af os, der udvikler forestillingen, har selv oplevet at sidde i
fængsel.
Derfor har vi brug for dig, hvis du har oplevet isolationen på egen krop.
Din personlige historie eller grunden til at du har siddet i fængsel kommer ikke til at fremgå på noget
tidspunkt, medmindre du ønsker det. Vi har brug for din krops erfaringer og og ikke mindst din
personlige oplevelse af hvad der sker når man bliver isoleret. Vi har dyb respekt og forståelse for at det
kan være sårbart at tale om og åbne op, vi vil gøre alt hvad vi kan for at tage hensyn til dig, og det er
altid en mulighed ikke at ville svare på noget hvis det kommer for tæt på. Du skal ikke forberede
noget, men komme som dig selv og deltage i prøverne på nogle forskellige situationer og idéer til
scener. Du vil indgå i arbejdet sammen med instruktøren og de 6 korsangere, som skal optræde til
forestillingen. Du behøver ingen forudsætninger med sang, men komponisten vil gerne arbejde med
alles stemmer på en eller anden måde.

Workshoppen finder sted tirsdag d. 2. marts på Revolver/ Østerbro Teater i tidsrummet
12.30-15.15 og vil blive faciliteret af instruktør Tue Biering. Du skal være indforstået med at
blive testet for covid-19 inden fremmøde.
Der kan opstå en mulighed for dig for at være med i den endelige forestilling såfremt du har
en god oplevelse, men det er slet ikke et must.
Selve forestillingen, som bliver spillet til maj, kan du læse om her:
https://www.osterbroteater.dk/forestilling/stilleslag/
Kontakt Katharina Adrian på for spørgsmål eller tilmelding.
katharinaaadrian@gmail.com / 28727510

