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Urpremiär av Kurage roastar vuxenvärlden
- hejdlöst rolig, smärtsamt ärlig
Ur möten med över 500 högstadieelever i 6 olika kommuner kommer
föreställningen Kurage roastar vuxenvärlden. En humorshow för högstadiet
där vuxenvärlden hämningslöst plockas isär, hängs ut och grillas.
Välkommen till urpremiär 15 mars på Kulturhuset Kåken!
I denna föreställning ger vi ungdomar en chans att
syna oss - de vuxna. Med igenkänning, sårbarhet och
humor går vi på djupet med vuxnas dubbelmoral. “Det
är alldeles för lätt att, även som välvillig vuxen, prata
om tonåringar som en homogen grupp, som inte vet
sitt eget bästa.” säger Charlotta Grimfjord Cederblad,
performer och konstnärlig ledare.
Genom att helt halsbrytande dra ner byxorna
på oss själva vill vi stärka barn och ungdomar i
att kräva ömsesidig respekt av vuxenvärlden.
Som titeln antyder har Kurage låtit sig inspireras av
humorgreppet roast, där en person eller företeelse
både hyllas och förolämpas på ett humoristiskt sätt. Texterna har växt fram i samarbete
med Pernilla Hammargren från den feministiska humorklubben Stand Up Yours i
Stockholm. Med hjälp av roasten tas ett ovanligt grepp om ungas relation till sina vuxna
och vice versa, där det för en gångs skull är vuxenvärlden och inte tonåringarna som
ställs inför allmän beskådan. Ingen vuxen går säker – Kurage kommer att driva med
föräldrar, lärare, studievägledare, idrottsledare, läkare, skådespelare och alla andra
vuxna som unga kommer i kontakt med.
Av: Scenkonsttrion Kurage i samarbete med Pernilla Hammargren
På scen: Rebecca Alverfors och Charlotta Grimfjord Cederblad Regiögon: Nina Haber & Åsa
Gustafsson Koreografi: Pia Nordin Ljus och rum: Åsa Holtz Mask Linda Bill Kostym: Majli af
Ekenstam Produktion: Hanna Jansson & Ida Jarlgren

Urpremiär 15 mars kl 9.15 på Kulturhuset Kåken i Göteborg
Spelas fram till 31 mars på Kåken, därefter på turné hela 2017. För förhandsreportage eller pressbiljett
kontakta: Hanna Jansson, producent Kurage, Hagateatern 031-12 66 68/kurage@hagateatern.se

