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Mens sommerferien buldrer der ud af, minder
vi lige omfølgende:
HELENE HØMS UDSTILLING
kan ses torsdage - lørdage kl.11-14
i Undreværket.
Udstillingen varer til 28.september
(Ferielukket i uge 32 & 33 i august)
Den 25. - 28. juli
BORNHOLMS GADETEATERFESTIVAL
Er flyttet til Hasle i år.
Vil man se gadekabaret, skal man derfor til
Hasle Havn torsdag den 25 juli kl.20.00.
Her forventer vi, at den lokale havnefoged
Frode Funch vil dukke op. Om han har røget
sild med i lommen i år, må man tjekke ved
selvsyn.
Gadeteaterfestivalen viser dog
TO FORESTILLINGER I GUDHJEM:

Søndag den 28 .juli
Dansk Rakkerpak ”Lus i Skindpelsen”
ved Gudhjem Mølle kl.16.00
To venner mødes på en bænk. En tredje
mand kommer til. De to venner har nok i sig
selv, og han afvises. Den tredje mand giver
ikke op og vender tilbage i diverse
forklædninger. Da han indser, at de virkelig
ikke vil have ham med, beslutter han sig til at
sætte spild mellem vennerne.
Otte forskellige grupper optræder under
festivalen, og vil man gense den skøre
issælger Mr. Jekyll (komiker Paolo Nani) må
man til Rønne eller Hasle.
Det fulde program kan ses på Bornholms
Internationale Gadeteater Festivals
hjemmeside www.bigf.dk

Fredag d.26 juli
Don Gnu spiller ” To mand og en planke”
på Gudhjem Havn kl.12.00
Med selvironi og glimt i øjet hylder DON GNU
den moderne mand med sokker i sandalen.
TO MÆND OG EN PLANKE – er et
humoristisk og tankevækkende indslag om to
mænd, der forsøger at få planken på plads.
Skæve stunts, rå fysik, jack-ass styrkeprøver,
tå-krummende pinligheder og yderst
charmerende mænd i sandaler!

UNDREVÆRKET har stået med i
ansøgningerne om støtte til
gadeteaterfestivalen, og Thomas Danielsen
indgår igen i år som frivillig hjælper med
nogle af de i alt 21 opførelser.
Søndag 28.juli
1 DAGS TEATERFESTIVAL i Gudhjem
CONTACT ZONES er en helt anden festival
arrangeret af Susanne Danig fra BIRCA og
Ida Marie Tjalve, men den ligger oveni
gadeteaterfestivalen.
Her optræder bornholmske, danske og
internationale scenekunstnere under 35 år.

Der er 8 forskellige forestillinger på
programmet, og scenekunstnerne spiller
gratis rundt omkring i Gudhjems gader og
stræder.
Thomas Danielsen laver teknik for nogle af
forestillingerne, og Undreværker lægger
lokaler til, så kunstnerne har en base til
omklædning etc.

Contact Zones festivalen viser :
Flygtning Transportable af Teater Fluks
(Danmark)
Flugt - Teater Bæst (Danmark)
Groundless Ground - DuquesnayLavrennikov
(International)
Mandala - Dávid Somló (Ungarn)
As a Dead Weight - C&C company/ Carlo
Massari (Italien)
Altar pieces - Theatrum Elasticum/Ida Marie
Tjalve (Danmark)
Hang Loose – en dag i livet på en cirkusline Melanie Hagedorn (Cirkus i Soldalen,
Bornholm)
Platter - Aslak Gärtner (Cirkus i Soldalen,
Bornholm)

Se programmet på
www.contact-zones.dk/tidsplan

