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Tre	  danske	  teatre	  indgår	  i	  stort	  internationalt	  projekt	  
Teater	  Nordkraft,	  Mungo	  Park	  og	  Sort/Hvid	  går	  sammen	  med	  den	  anerkendte	  tyske	  kunstnertrio	  
Rimini	  Protokoll	  fra	  Berlin	  og	  ni	  førende	  internationale	  teatre	  i	  Europa.	  HOME	  VISIT	  EUROPE	  
involverer	  publikum	  radikalt.	  Forestillingen	  kommer	  til	  at	  spille	  i	  private	  hjem	  i	  hele	  Europa.	  I	  
Danmark	  bliver	  det	  i	  København,	  Aalborg	  og	  Allerød.	  Premiere	  14.	  september	  2015.	  

Om	  samarbejdet	  
“Vi	  er	  utroligt	  glade	  for,	  at	  vi	  med	  dette	  projekt	  fik	  muligheden	  for	  at	  samarbejde	  med	  disse	  tre	  virkelig	  
interessante	  danske	  teatre.	  De	  har	  hver	  deres	  markante	  kunstneriske	  profil.	  Det	  er	  ikke	  hver	  dag,	  vi	  får	  den	  
mulighed.	  Vores	  samarbejde	  understreger	  faktisk	  hele	  projektet	  som	  en	  europæisk	  teaterforestilling,	  der	  
kaster	  et	  nyt	  lys	  på	  diskussionen	  om	  Europa.	  Ikke	  mindst	  er	  vi	  spændte	  på	  at	  møde	  det	  danske	  publikum	  
hjemme	  hos	  dem	  selv,”	  udtaler	  Daniel	  Wetzel,	  en	  af	  de	  tre	  kunstnere	  fra	  Rimini	  Protokoll.	  

”Jeg	  har	  i	  flere	  år	  samarbejdet	  med	  Rimini	  Protokoll	  og	  med	  dette	  projekt	  er	  det	  lykkedes	  at	  føre	  tre	  stærke	  
danske	  teaterhuse	  ind	  i	  et	  stort	  internationalt	  teaterprojekt	  med	  Rimini	  Protokoll.	  Det	  er	  et	  markant	  projekt	  
som	  involverer	  sit	  publikum	  på	  en	  befriende	  anderledes	  måde”,	  udtaler	  Miriam	  Frandsen,	  dramaturg	  og	  
initiativtager	  til	  det	  danske	  samarbejde	  med	  Rimini	  Protokoll.	  

De	  tre	  danske	  partnere	  bag	  Home	  Visit	  Europe	  i	  Danmark;	  Teater	  Nordkraft,	  Mungo	  Park	  og	  Sort/Hvids	  
teaterdirektører,	  Jakob	  Højgård	  Jørgensen,	  Martin	  Lyngbo	  og	  Christian	  Lollike,	  glæder	  sig	  utroligt	  meget	  over	  at	  
have	  fået	  skabt	  et	  fælles	  internationalt	  projekt	  til	  publikum,	  som	  bliver	  en	  ny	  uhøjtidelig	  måde	  at	  diskutere,	  
hvad	  Europa	  er	  og	  ikke	  er:	  	  
”Når	  vi	  som	  individuelle	  teatre	  er	  villige	  til	  at	  samarbejde,	  kan	  vi	  få	  mere	  interessant	  scenekunst	  af	  høj	  kvalitet	  til	  
Danmark”	  udtaler	  Jakob	  Højgård	  Jørgensen.”	  Drivkraften	  i	  dette	  projekt	  er	  samarbejde.	  At	  vi	  efterfølgende	  så	  
har	  oplevet,	  at	  vi	  som	  sam-‐producenter	  både	  står	  stærkere	  over	  for	  vores	  udenlandske	  samarbejdspartnere	  og	  
kan	  bruge	  hinanden	  til	  at	  udvikle	  nye	  ideer,	  er	  en	  stor	  gevinst	  for	  os	  alle,”	  udtaler	  Christian	  Lollike.	  ”Jeg	  er	  utrolig	  
glad	  for,	  at	  vi	  her	  kan	  præsentere	  et	  fælles	  internationalt	  teater	  til	  et	  dansk	  publikum,	  som	  bliver	  en	  uhøjtidelig	  
måde	  at	  diskutere,	  hvad	  Europa	  er	  og	  ikke	  er,”	  udtaler	  Martin	  Lyngbo.	  	  

Europa	  undersøges	  i	  private	  hjem	  
HOME	  VISIT	  EUROPE	  er	  teater,	  som	  pakkes	  ud	  af	  håndbagagen	  og	  spilles	  direkte	  på	  spisebordet	  i	  private	  
hjem	  i	  9	  forskellige	  europæiske	  lande.	  Projektets	  turné	  gennem	  Europa	  er	  ikke	  uden	  formål,	  fordi	  HOME	  
VISIT	  EUROPE	  netop	  er	  en	  undersøgelse	  af	  vores	  opfattelse	  af	  Europa.	  Hvad	  forestiller	  vi	  os	  om	  det	  Europa,	  vi	  
bor	  i?	  Hvad	  ved	  vi	  ikke	  om	  Europa?	  Spillet	  afslører	  både	  noget	  om	  os	  selv	  og	  om	  alle	  de	  andre.	  Europakortet	  
bredes	  ud	  på	  bordet,	  kaffen	  serveres,	  og	  samtalen	  går	  i	  gang.	  

Fra	  Lissabon	  til	  Aalborg	  
Hver	  forestilling	  af	  HOME	  VISIT	  EUROPE	  finder	  sted	  i	  et	  nyt	  hjem	  i	  Europa.	  På	  den	  måde	  forbinder	  projektet	  
ikke	  bare	  Aalborg,	  Allerød	  og	  København	  –	  men	  skaber	  derimod	  forbindelseslinjer	  mellem	  14	  byer	  i	  ni	  
europæiske	  lande.	  	  

Det	  er	  enten	  muligt	  at	  være	  gæst	  i	  en	  fremmeds	  hjem	  eller	  at	  blive	  vært	  i	  eget	  hjem.	  Derfor	  søger	  Mungo	  
Park,	  Sort/Hvid	  og	  Teater	  Nordkraft	  nu	  efter	  publikum,	  der	  godt	  kunne	  tænke	  sig	  at	  være	  vært	  i	  deres	  eget	  
hjem.	  Det	  kræver	  kun,	  at	  man	  i	  nogle	  timer	  vil	  lægge	  stue	  til	  en	  enkelt	  forestilling	  og	  invitere	  12	  andre	  
publikummer	  indenfor.	  

Bedste	  hilsner	  Teater	  Nordkraft,	  Mungo	  Park	  og	  Sort/Hvid	  
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FAKTA	  	  

HOME	  VISIT	  EUROPE	  vises	  på	  samme	  tid	  i	  København,	  Aalborg	  og	  Allerød	  fra	  den	  14.	  september	  2015.	  

Karakteristisk	  for	  HOME	  VISIT	  EUROPE	  er,	  at	  forestillingerne	  finder	  sted	  i	  private	  hjem.	  Sådan	  et	  koncept	  er	  
ikke	  usædvanligt	  for	  Rimini	  Protokoll,	  der	  oftest	  lader	  teater	  foregå	  et	  helt	  andet	  sted	  end	  på	  en	  teaterscene.	  
Ved	  at	  folde	  den	  store	  europæiske	  idé	  om	  fællesskab	  ud	  i	  intime	  rammer,	  bliver	  den	  europæiske	  politik	  mere	  
vedkommende	  og	  hverdagen	  opleves	  i	  en	  ny	  sammenhæng.	  Rimini	  Protokoll	  har	  de	  seneste	  15	  år	  været	  et	  af	  
Europas	  førende	  teaterkompagnier	  med	  et	  utal	  af	  store	  forestillinger	  i	  bagkataloget.	  

HVEM	  
Teater	  Nordkraft,	  Mungo	  Park,	  Sort/Hvid	  og	  Rimini	  Protokoll.	  

Dramaturg	  Miriam	  Frandsen	  har	  taget	  initiativ	  til	  det	  danske	  projekt	  af	  Home	  Visit	  Europe	  i	  forbindelse	  med	  
et	  kunstnerisk	  samarbejdsprojekt,	  som	  hun	  lavede	  sammen	  med	  Rimini	  Protokoll	  på	  Den	  Danske	  
Scenekunstskole	  i	  2014.	  

HVORNÅR	  
14.	  –	  27.	  september	  2015	  (man.	  –	  søn.	  kl.	  20)	  

HVOR	  
København,	  Aalborg	  og	  Allerød	  –	  i	  private	  hjem	  

BILLETTER	  
Allerød	  og	  København:	  	  www.teaterbilletter.dk	  /	  billet@mungopark.dk	  /	  billet@sort-‐hvid.dk	  
Aalborg:	  www.teaternordkraft.dk	  

ORIGINAL	  IDÉ	  TIL	  HOME	  VISIT	  EUROPE	  HELGARD	  HAUG,	  STEFAN	  KAEGI,	  DANIEL	  WETZEL	  (RIMINI	  
PROTOKOLL)	  	  
HOME	  VISIT	  EUROPE	  er	  en	  produktion	  udviklet	  af	  RIMINI	  APPARAT	  i	  co-‐produktion	  med	  MUNGO	  PARK	  
(Danmark),	  SORT/HVID	  (Danmark),	  TEATER	  NORDKRAFT	  (Danmark),	  ARCHA	  THEATRE	  (Prag),	  BIT	  
TEATERGARASJEN/BERGEN	  INTERNATIONAL	  FESTIVAL	  (Bergen),	  FRASCATI	  TEATER	  (Amsterdam),	  HAU	  
HEBBEL	  AM	  UFER	  (Berlin),	  KAAITHEATER	  (Bruxelles),	  LIFT	  (London),	  MALTA	  FESTIVAL	  (Poznan),	  THÉÂTRE	  DE	  
LA	  COMMUNE	  AUBERVILLIERS	  (Frankrig),	  THÉÂTRE	  GARONNE	  (Toulouse)	  og	  TEATRO	  MARIA	  MATOS	  
(Lissabon).	  
En	  ‘House	  on	  Fire’	  co-‐produktion	  med	  støtte	  fra	  THE	  CULTURAL	  PROGRAM	  OF	  THE	  EUROPEAN	  UNION.	  
Urpremiere	  06.05.2015,	  HAU	  Hebbel	  am	  Ufer,	  Berlin	  

HOME	  VISIT	  EUROPE	  i	  Danmark	  er	  støttet	  af	  Statens	  Kunstfond	  

Læs	  mere	  og	  find	  pressemateriale	  på	  www.mungopark.dk	  /	  www.sort-‐hvid.dk	  /	  www.teaternordkraft.dk	  

PRESSEKONTAKT:	  

marielouise@mungopark.dk	  /	  30.96.30.40.	  

Jeannie@sort-‐hvid.dk	  /	  	  60.60.72.76.	  

Gitte@teaternordkraft.dk/	  41.42.62.82.	  

HOVEDPRODUCENT	  :	  annesophie@mungopark.dk	  /	  40.88.82.14	  
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