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...hvem sagde laekker godbid?

Theatret Thalias Tjenere præsenterer

RACE DOG
En ordentlig portion hundegalskab for hele familien!

denne hylende morsomme
og garanteret 100% loppefri forestilling
turnerer nu i hele landet
og kan bookes til festivaler, byfester, skoler, og meget mere!

Race Dog er en visuel eksplosiv action-komedie om umulig kærlighed i en benhård
hundeudstillingsverden – en verden, hvor alle halser efter rene blodlinjer. En verden af magt,
begær, og indre og ydre parasitter.
Den underskønne Bolette er en feteret mopse-prinsesse med fine papirer og en strålende fremtid.
Ralf er en kasseret væddeløbshund med en god næse for problemer. Da de tilfældigt mødes er det
kærlighed ved første snus.
Men familien har andre planer for Bolette. Siden hun var
hvalp, har hun været udset til parring med en champion af
hendes egen slags. Nu risikerer hun at svigte generationer,
traditioner, og ambitioner for at søge lykken med en håbløs
køter. Vover Bolette pelsen?
Race Dog fortæller en meget menneskelig historie i et vildt
univers af masker og musik. Oversat til hundesprog spiddes
aktuelle emner med humor og frækhed.
Et hæsblæsende spektakel af hundehoveder og
skønhedsprinsesser, der spilles både inde og ude på turné i hele landet.
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Om teatret:
Med deres tidligere opsætninger Den Store Bastian, SANS, I Begyndelsen, Leif the Lucky og Ách
Áwé - Bjørne og Kvinder har Theatret Thalias Tjenere siden 1996 manifesteret sig som Danmarks
banebrydende maske ensemble. Deres forestillinger har mødt stor begejstring herhjemme og Norden
rundt, såvel som på så fjerne kanter som USA, Island, og Japan.

Pressen skrev om teatrets sidste forestilling:
”En rigtig god oplevelse…Humoren er barsk, spillestilen original, forestillingen ordløs med masser af effektfuld
underlægningsmusik og præcist tilpassede bevægelsesmønstre, der kalder på både grinet og gyset.”
- Henrik Lyding, Jyllands-Posten

" Med et frækt greb vender Theatret Thalias Tjenere opdragernes våben mod dem selv, og resultatet er grusomt
grinagtigt. Uden skånsel sætter den ordløse forestilling knivskarpt lys på de fascistiske elementer...Det er ondt,
så det vil noget, og pigerne er værst. Men det er også sjovt!
...de medvirkendes knaldgode, vitale pantomime er så storslået og præcis i udtrykket, at følelserne forplanter sig
til dukkeansigterne og de vidtåbne øjne. Faktisk opleves det - lidt uhyggeligt - som om de bevæger sig!"
Randi K. Pedersen , Børneteateravisen

Forestillingen varer ca. 45 min og henvender sig til alle imellem 5 og 99 år.
Medvirkende: Linda Fallentin, Stephan Vernier, Brian Samsboe
Instruktion: Andrew Kim. Musik: Loz Kaye. Masker: Stephan Vernier
Race Dog er støttet af Århus Kommunes Kulturudviklingspulje og Bikubenfonden.
Forestillingen skal herefter opføres på teaterfestivalen for børn og unge i Esbjerg, samt turnere i ind- og
udland.
Se nærmere på thaliastjenere.dk eller filuren.dk for mere information om forestillingen og teatret.
Pressefotos kan rekvireres ved henvendeldse til post@thalia1.dk .

Med venlige hilsner,

Stephan Vernier
Theatret Thalias Tjenere
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