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UDTALELSE:
”I dagens Danmark udfordres fællesskabets værdi konstant i takt med de sociale mediers
udvikling og magt. Individets store behov for selviscenesættelse og dokumentation af alt,
påvirker de nære relationer mellem mennesker og konsekvensen er en enorm
selvcentreret adfærd.”, sådan siger komiker- og skuespillerduoen, FLÆS, der er aktuelle
med deres anden satiriske teaterforestilling ”HVORFOR SNAKKER VI IKKE OM MIG?”.
FLÆS, der består af Sofie Jo Kaufmanas og Mette Søndergaard Nielsen, afsluttede i
foråret en Damarksturné med deres første forestilling ”MENS VI VENTER PÅ PORNO”,
der var en helt igennem ucencureret fortolkning af kvindens krøllede sind på godt og
ondt!
Nu er pigerne tilbage med forestillingen ”HVORFOR SNAKKER VI IKKE OM MIG?”, der
er en skarp, humoristisk og kærlig kommentar til deres egen generation og dens opførsel,
som FLÆS, med et glimt i øjet, mener ’er ude på et sidespor’.
”Skal du dele alt med alle, eller kan det være at din historie nogen gange bare er
ligegyldig? Og hvad gør du når din egen mor heller ikke orker dig mere?” er blandt
andet et af spørgsmålene i forestillingen, der også tager temaer op som
selviscenesættelse, selvoptagethed, egoisme og sidst men ikke mindst den ensomhed
mange unge oplever.
”Det er tankevækkende når vi konstant giver vores mening til kende på Facebook, uden
at handle på det og det nærmest bliver en konkurrence at have det fedeste liv”, mener
skuespillerne Sofie Jo Kaufmanas og Mette Søndergaard Nielsen, der slutter af med at
sige:
”Tag ind og se ”HVORFOR SNAKKER VI IKKE OM MIG?”, hvis du vil reflektere,
genoverveje, krumme tæer, håbe og ikke mindst SKRALDGRINE.

CV’ER PÅ DE MEDVIRKENDE:
Mette Søndergaard Nielsen
Freelanceskuespiller og producent. Til hverdag arbejder Mette som skuespiller og
producent for FLÆS og Teater 1760, samt ekstern projektleder og fundraiser på andre
projekter.
Andre produktioner:
-Producent og skuespiller i kortfilmen, "Græskar", der lå på Ekko Shortlist.
-Producent og skuespiller i teaterproduktion om Vesterbro byfornyelse af Teater 1760,
"Fornyelse dér hvor solen går ned".
-Produktionsleder og co. producent af Den Lalleglade Brigades musikvideo
"Mandagsmadklub", 2015.
Sofie Jo Kaufmanas
Freelanceskuespiller og komiker. Har det sidste 4 år beskæftiget sig med improvisationscomedy som skuespiller i impro-comedygruppen ”Den Lalleglade Brigade”, der i
november 2013 vandt Danmarksmesterskaberne i impro-comedy og året efter tog på
Danmarksturné med comedy-konceptet "Comedy-night". Skrev og medproducerede Den
Lalleglade Brigades comedyhit "Mandagsmadklub", der siden blev indspillet musikvideo
til.
Sofie er medstifter af FLÆS og arbejder som producent, manuskriptforfatter og
skuespiller i gruppen.
Hun har derudover haft mindre roller i flere film, bl.a. ”Kongekabale” og ”Sandheden
om Mænd” og medvirkede senest i 3. Sæson af Tv-serien ”Sjit Happens” på TV2 ZULU,
som assistenten Liv. Under Zulu Comedy Galla 2015 kunne du opleve Sofie som vært i
programmet "Rød løber - Zulu Comedy Galla"

