
Modigt, poetisk og humoristisk sætter Teater

Mikado og debuterende dramatiker Regina Rex

ny dramatik på scenen i en sarkastisk romantisk

komedie, som hver enkelt af os kan genkende –

og måske allerhelst vil glemme.

'Du finder mig nederst i bunken' er en episodisk

og musikalsk forestilling om det, der står tilbage

fra forliste forhold. Forestillingen får premiere på

Teatret ved Sorte Hest under CPH STAGE 2021

med efterfølgende spilleperiode på Teater

Katapult, Teater Momentum og Teater Grob fra 1.

- 20. juni 2021.

I en eksplosiv og nærværende forestilling bliver

minder hvirvlet i gang; et stykke sejldug fra en

mystisk bådebygger, en sårskorpe fra et forældet

kærlighedsforhold og en VHS, der bliver symbol

på en ung kvindes frigørelse. I et absurd og

æstetisk univers skaber Teater Mikado og

dramatiker Regina Rex et møde baseret på

virkelige historier indsamlet af teatret og

dramatikeren selv, der nænsomt bindes sammen i

skarpe dialoger, unikke karakterbeskrivelser og

genkendelige scenarier fra hverdagens knuste

hjerter.

Ny dramatik af morgendagens kunstnere 

Debuterende dramatiker Regina Rex er kvinden

bag manuskriptet, der med en dramatisk nerve

finder fælles skrivestil med Twin Peaks-skaberen

David Lynch. Regina Rex går på dramatikerlinjen

på Den Danske Scenekunstskole, og med stærk

mystik og poesi går hun undersøgende til det

tekstlige, der sender publikum ind i en dunkel og

drømmende virkelighed. Regina Rex var i 2020 en

af fire udvalgte dramatikere til KGL Dansk vol. 8,

hvor hun fik fremvist sit værk 'Fars lejlighed'.

Kroatisk museumskoncept finder vej til scenen

'Du finder mig nederst i bunken' er inspireret af et

kroatisk museumskoncept fra Museum of Broken

Relationships i Zagreb, der udstiller personlige

donationer fra hele verden bestående af historier

og genstande fra tabte relationer med

udgangspunkt i ’tingenes fortælling’.

Forestillingen tog sin spæde start i 2019 og har

siden da bevæget sig fra historieindsamling på

gader og stræder til professionelle aftaler med

scener i hele landet. Foruden en aften i teater-

mørket kan publikum opleve en pop-up

udstilling i de respektive teatrets foyerer som en

før- og efteroplevelse med et udvalg af de

indsamlede historier og dertilhørende genstande.

Derudover byder forestillingen på nykomponeret

musik af komponist Amanda Freisleben Lund,

der med noter fra Røde Mor og Sort

Samvittighed skaber musikalske ørehængere

gennem hele forestillingen, der spejler historier

og donationer. 

Om Teater Mikado

Teater Mikado er et ungt og fremadstormende

kunstnerkollektiv, hvis kerne består af en

kvindelig trio, der arbejder for at spejle publikum

i deres samtid. Teater Mikado skaber med

ærlighed, sårbarhed og humor kvalitetsbevidste

fortællinger med og af nye debuterende

kunstnere. I 2021 har kunstnerkollektivet indgået

samarbejde med Teatret ved Sorte Hest, Teater

Grob, Teater Momentum og Teater Katapult i

forbindelse med premiere, spilleperiode og turné

af forestillingen 'Du finder mig nederst i bunken'.
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N Y S G E R R I G ?  

Kontakt

Presseansvarlig

Maria Ahrensberg

teatermikado@outlook.dk

Tlf. 29 80 04 85

Læs mere på

www.teatermikado.dk

Spilleperiode

Teatret ved Sorte Hest

1.- 2. juni kl. 20.00 

Teater Katapult

11. - 12. juni kl. 19.30

Teater Momentum

15. - 16. juni kl. 19.30

Teater Grob

19. - 20. juni kl. 20.00 og 15.00 

 


