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UDENFOR SAMFUNDETS KONTRAKT
15-årige Alex, en intelligent, handle-
kraftig og vittig ung mand, får sam-
men med sine bandemedlemmer Kim 
og Bum afløb for livets ulidelige ked-
sommelighed ved at tage stoffer, begå 
overfald og dyrke sex.  Da fælden 
klapper, og Alex bliver tvunget til at 
rette ind, gør systemet imidlertid brug 
af en helt anden slags vold.
 
PARALLELLER TIL GHETTOEN
På Studio bliver A CLOCKWORK  
ORANGE iscenesat i et fandenivoldsk 
og vulgært univers, hvor et virvar af 
masker, parykker og briller, udtværet 
makeup og øredøvende punk sikrer en 
adrenalinpumpende og grotesk ople- 
velse. Teksten er rå og direkte og rus-
ker publikum ud af deres corona-døs.  
 
Alex og hans bandemedlemmer føler 
fri fra samfundets konventioner og 
derfor står de også uden for dets mor-
alske love. 
“Jeg vil på ingen måde iscenesætte 
det som om, at vi konkret arbejder 
med en kritik af ghettoplanen. Men 
der er da nogle paralleller for mig. 
Alex lever en magtesløs tilværelse i et 
socialt boligbyggeri. Han gider ikke 
skolen og har ingen fremtidsudsigter. 
Og han møder ikke andet end struk-
turel vold fra samfundets side som 
modsvar på sine frustrationer.”  
Huskunstner og iscenesætter Nathalie Mellbye

 
BURGESS OG KUBRICK
Anthony Burgess’ klassiker A CLOCK-
WORK ORANGE er en dystopisk 
rejse ind i et univers af vold, stoffer 
og sex. De dyriske drifter driver ned 
ad væggene i den unge generations 

SEX, ULTRAVOLD OG BEETHOVEN

“Det er første gang jeg skal være 
iscenesætter, som jeg bedre kan 
lide at kalde det end instruktør. Jeg 
glæder mig til at sætte rammer for 
skuespillernes opgaver og for hvordan 
vi fortæller den her fortælling, og der-
udover er der også et kor på, så det er 
en ret stor opgave for mig. Trine Holm 
Thomsen sagde, at det skulle tænkes 
som en Store Scene-produktion på 
den mindste scene på Aarhus Teater, 
så vi giver den bare gas!”  
Huskunstner og iscenesætter Nathalie Mellbye

 
PROPPET STUDIO
Aarhus Teaters ensembleskuespiller 
Emil Prenter spiller den fordærvede 
og siden hærgede Alex, mens Sofia 
Nolsøe og det kommende ensemble-
medlem, nyuddannede Lasse Steen, 
spiller bandemedlemmerne Bum og 
Kim. Nolsøe og Steen har derudover 
et hav af biroller, hvis skift markeres 
med små kostumeændringer.
 
Aarhus Teaters Kor har været en 
kunstnerisk ressource i så forskellige 
forestillinger som Erasmus Montanus, 
Lyden af de skuldre vi står på og KH 
Maries sansekoncert Intet er nok. I 
A CLOCKWORK ORANGE er koret 
barberet ned fra 24 til 6 personer, som 
hele tiden er på scenen. 

Huskunstner Nathalie Mellbye står 
udover iscenesættelse også for ko- 
stumer og scenografi. Forfatter Bjørn 
Rasmussen har dramatiseret Burgess’ 
historie og skrevet nye sange til fores-
tillingen, som spillerne selv har kompo-
neret melodien til med hjælp fra lydde-
signer Mads Horsbøl, mens  Kim Glud 
skaber forestillingens lysdesign.

korporlige opgør mod samfundet og 
statens nådesløse modsvar. Romanen 
fik kultstatus med Stanley Kubricks 
filmversion, der i år kan fejre 50-års 
fødselsdag. 

A CLOCKWORK ORANGE chokerer 
med sin sammenblanding af kunst 
og ondskab, Beethoven og punk, 
afstumpet vold og blodig ballet. Et 
gennemgående tema om frihed og 
ansvar i historien om en glamourøs 
psykopat bliver også en fortælling om 
farerne ved en inhuman stat, når målet 
helliger midlet. 

PRISBELØNNET DRAMATIKER
Forfatter og dramatiker Bjørn Rasmus-
sen, der har modtaget Montana-pri-
sen, har stået for nydramatiseringen af 
Burgess’ roman. Rasmussen er kendt 
for at skrive direkte fra kødet og helt 
ind under huden på læseren. Det er 
voldsomt, sanseligt og kropsligt, men 
midt i al voldsomheden er det også en 
komisk og absurd tekst. 

DEBUT MED ‘STORE SCENE-FORE- 
STILLING’ PÅ HUSET MINDSTE SCENE 
A CLOCKWORK ORANGE er med 
både nybygget drejescene og ni med-
virkende en af de største forestil- 
linger, der har spillet på Studio. Sce-
nografien er et clash mellem metallisk 
science fiction fra en nær fremtid og 
kalkmaleri-inspirerede graffiti på væg-
gene. I Mellbyes univers er der ingen 
bløde møbler at sænke ned i, og 
øjnene kan slå sig på alt. Scene- 
rummets vægge er inspireret af mid-
delaldermalerier og kirkevæggene på 
Møn, der med sine kalkmalerier skaber 
fortællinger i rummet. 

Aarhus Teater rusker med A CLOCKWORK ORANGE publikum ud af coro-
nadøsen med sex, vold og stoffer, Beethoven og punkmusik. Med Bjørn Ras-
mussens nydramatisering af Burgess’ sci-fi-roman og Kubricks filmklassiker 
stiller huskunstner Nathalie Mellbye - for første gang som instruktør – skarpt 
på frihedens pris. Premiere på Aarhus Teater Studio fra 7. maj - der er indsat 
seks ekstra forestillinger. 
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FAKTA 
A CLOCKWORK ORANGE
AARHUS TEATER STUDIO
Premiere 7. maj 
Ordinær spilleperiode til 15. maj - forlænget til 19. maj
6 EKSTRA forestillinger - se hvilke på forestillingssiden om A Clockwork Orange

HOLDET BAG

Forfatter
Anthony Burgess

Dramatisering 
Bjørn Rasmussen

Nathalie Mellbye 
Iscenesættelse og scenografi

Kim Glud
Lysdesign

Mads Horsbøll
Lyddesign

Nathalie Mellbye 
Iscenesætter, scenograf, kostumedesigner 

Mads Horsbøl 
Lyddesign

Kim Glud 
Lysdesign

MEDVIRKENDE

Skuespillere

Alex  
Emil Prenter
Bum m.fl. 
Sofia Nolsøe
Kim m.fl. 
Lasse Steen

Emil Prenter

Sofia Nolsøe

Korister 

Ane Katrine Bock Nielsen 
Sigrid Vibe Kristensen
Clara-Marie Grarup Søgård
Clara Skaarup Sørensen
Christoffer Hansen
Peter Burgaard

Lasse Steen
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”A Clockwork Orange er samfundssatirisk kritik, som 
passer vældig godt ind i en tid, hvor vi bliver frataget 
vores fri vilje og udkæmper en indre kamp mellem at 
overholde reglerne eller skeje ud; rette ind eller sige 
fuck det.” 

“Selvom det ikke er retfærdiggjort, kan man jo godt 
forstå, at nogle vælger at reagere voldsomt, når de bli-
ver frataget deres valgfrihed. Jeg mener ikke opfordre 
til vold og anarki, men jeg synes det er viktig at kun-
sten beskæftiger sig med de sider af mennesket for at 
prøve at forstå dets mekanismer. Den vold, som Alex 
og hans kumpaner så frydaktig står for, kan jo også ses 
som ét udtryk i et samfund præget af frustration og 
magtesløshed, hvor det at handle på ens frustrationer 
kan give følelsen af magt og frihed tilbage.”
 
Iscenesætter Nathalie Mellbye 
om at perspektivere corona-optøjer til A CLOCKWORK ORANGE



NATSAT  
- sproget i A Clockwork Orange

I Anthony Burgess roman bruger ungdomsbanden en masse vrøvleord, kaldet NATSAT (teenager), i 
stedet for det etablerede sprog. I oversætterarbejdet har Bjørn Rasmussen stået for at inkorporere 
ordene i ikke bare dansk, men også teaterdramatiseret form. Her følger hans NATSAT-ordliste fra 
forestillingens manuskript i udvalg:

Bjørns oversættelse (originalversion / dansk romanoversættelse)
Babuska (baboochka / babusjka) – Gammel kvinde

Glas (glazz / glass) – Øje

Grutter (groody / grutter) - Bryster

Grødvig (krovvy / krovvig) - Blod

Gulliver (gulliver / golleva) – Hoved

Malchick (malchick / maltjik) – Dreng

Moloko (moloko / moloko) – Mælk

Natsat (nadsat / natsat) – Teenager

Nochi (nochi / notji) – Nat

Plot (plott / plot) – Krop

Rot (rot / rot) – Mund

Sjut (shoot / sjut) – Tåbe

Sutka (soomka / sumka) – Hejre

 
 

VIDSTE DU AT 
- det ikke er første gang, det aarhusianske teaterpublikum kan opleve A Clockwork Orange. I 
1999 spillede den på Aarhus Teaters Scala-scene med Victor Marcussen som instruktør og Niels 
Brunse som oversætter, mens Caspar Philipson (billede) spillede hovedrollen Alex. 



Den alsidige engelske skribent Anthony Burgess (1917-1993) var både forfatter, dramatiker, journa- 
list, kritiker og komponist. Oprindeligt uddannet indenfor engelsk litteratur og fonetik, som han også 
underviste i, debuterede han som forfatter i 1956. Anthony Burgess skrev mere end 50 bøger. Det var 
både børnebøger og faglitterære værker, primært litteraturhistorie. Hans skønlitterære værker; novel-
ler, romaner, dramatik og digte, var båret af samfundskritik og social indignation, men havde alle et 
gennemgående komisk element og skildrede fantastiske eller bizarre miljøer. 

Burgess var desuden en flittig oversætter af skuespil, arbejdede journalistisk inden for den litterære 
kritiker-genre og komponerede musik i forskellige genrer. 

Romanen A CLOCKWORK ORANGE fra 1962 er hans kendteste værk, og er nærmest blevet ikonisk 
efter filmatiseringen i 1971. Instruktøren var ingen anden end Stanley Kubrick. Selvom mange anser A 
CLOCKWORK ORANGE for at være en af Kubricks dårligste film, har den fået kult-status for de karak-
teristiske, dystopiske kostumer og for Malcolm McDowells portræt af hovedpersonen Alex DeLarge.  
 
Efter premieren blev Kubrick kritiseret for filmens udpenslede og påstået voldsforherligende volds- 
scener, hvilket fik Kubrick til at trække stikket i de britiske biografer.

OM ANTHONY BURGESS OG  
STANLEY KUBRICK:  
VÆRKETS BETYDNING

Anthony Burgess (foto Wikipedia) Stanley Kubrick (foto Wikipedia)



Titlen er ikonisk og symbolsk – men hvorfor hedder romanen egentlig A Clockwork Orange?
I forordet til sin roman skriver Anthony Burgess, at titlen refererer til en person, der fremtoner som en 
levende, farverig og saftig organisme, men som i virkeligheden blot er et urværk som Gud, Djævlen 
eller (siden denne i stigende grad erstatter begge) Den Almægtige Stat, leger med.

Titlen handler altså om en forveksling af mennesker og mekanik, det vil sige en person, som opfører 
sig som en robot, men som i alle aspekter af livet er et menneske. Titlen er vigtig, fordi den indgår 
flere gange i roman/forestilling, men også fordi den ekspliciterer, hvad der truer hovedpersonen og 
fortælleren Alex.

HVORFOR HEDDER STYKKET  
‘A CLOCKWORK ORANGE’?

OM STUDIO
 
Studio rummer det nye
Studio er stedet, hvor vi helt tæt på publikum udvider rammerne for, hvad scenekunst er og kan være. 
Her eksperimenterer vi med nye talenter og tendenser. Her spiller rummet en afgørende rolle for nye og 
unikke oplevelser. Her vil vi dig med hud og hår. 

Som skabende kraft har Aarhus Teaters huskunstner, Nathalie Mellbye, sat sit præg på Studio i sæson 
20/21. Hun er uddannet scenograf og har slået gnister med scenografi og kostumedesign til denungew-
ertherslidelser her på Aarhus Teater og Platons Symposium på Det Kongelige Teater. 

Nathalie Mellbye har i denne sæson bygget videre på Aarhus Teaters intention om at gøre rummet helt 
særegent på Studio. Et rum som et laboratorium for crossover af medier, genrer, formater og nye møder 
mellem scenekunst og publikum:

”En simultanscene, som rummer både helvedes mund og himmerige, med fortællinger om vor tids frygt 
og paradis,” siger Nathalie Mellbye.

Denne sæson har derfor budt på En fortælling om blindhed og den COVID-19-aflyste The Supreme 
Gentleman, hvor Nathalie til begge forestillinger skabte scenografien. Hertil kommer aktuelle events, 
som alle er født ud af Nathalie Mellbyes visioner for Studio og scenekunsten. Her har Studio i løbet af 
sæsonen budt på forskellige saloner, der blander kunst, kreativitet og filosofiske perspektiver.



CV DET KREATIVE TEAM
NATHALIE MELLBYE
Iscenesætter / scenograf / kostumedesigner
Nathalie Mellbye blev uddannet ved Den Danske 
Scenekunstskole i 2012. Forinden havde hun også 
studeret scenografi, sceneteknik og teaterkommu-
nikation på universitetet i Malmø og i Oslo. 

Hun har siden stået for scenografien på forestill-
ingen Det blå, blå hav, der spillede på både Hu-
sets Teater og Teater Nordkraft, skabt rammerne 
for Aeneaderne på Københavns Musikteater som 
hun fik reumert talentpris for , og Das Unheimliche 
på Teater Katapult. Det var også på Katapult og 
Teater Grob at hun lavede scenografien til stykket 
HEIDI: Spies. 

De seneste år har hun bl.a. stået for Martyrer på 
Svalegangen, Lysistrate på Odense Teater og Larm 
i Kulissen på Aalborg Teater. I 2018 skabte hun 
scenografi til Underkastelsen på Betty Nansen og 
Misundelse på Republique. Hun var både sceno-
graf og performer på forestillingen Historien om 
øjet, der er en co-produktion mellem scenekunst- 
kollektivet LOGEN og Odense Teater og hun var 
i de sidste sæsoner scenograf på uropsætningen 
af Den Danske Borgerkrig 2018-2024 på Nørrebro 
Teater og Symposion på Det Kongelige Teater. 

Senest har hun stået for scenografien på Aarhus 
Teater og S/H´s opsætning af denungewerthers-
lidelser, Jonas på Kilden Teater i Norge og kostu-
medesign til INTET på den kgl opera. 

Hendes første forestilling som huskunstner på 
Aarhus Teater var En fortælling om blindhed, der 
foruden Aarhus Teater også spillede på Teater 
Momentum i Odense og Sort/Hvid i København. 
Senest stod hun for scenografien til The Supreme 
Gentleman. A Clockwork Orange er hendes debut 
som både instruktør og scenograf.

BJØRN RASMUSSEN / Dramatiker
Bjørn Rasmussen er uddannet fra Dramatikeruddannels-
en og Forfatterskolen og debuterede i 2011 med ro-
manen Huden er det elastiske hylster der omgiver hele 
legemet. Siden har han udgivet digtsamlingen Ming og 
romanerne Pynt og Jeg er gråhvid.
Som dramatiker har han skrevet stykkerne Alrune på 
Odense Teater, Seest på Mungo Park og Myg marcher-
er i sødt blod og Happy Nation, der begge spillede på 
Katapult.
Bjørn Rasmussen har modtaget Montanas Litteraturpris, 
KulturBornholms Litteraturpris, EU´s Litteraturpris, Stat-
ens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og været nomi-
neret til bl.a. Nordisk Råds Litteraturpris og Politikens 
Litteraturpris. Til efteråret udgiver han digtsamlingen 
Forgabt.

KIM GLUD / Lysdesigner
Kim Glud har arbejdet med teaterproduktion siden han 
var ganske ung. Fra 1994 til 2007 arbejdede han på 
Odense Teater og Odense Musikteater som lys-, scene- 
og videotekniker. Fra 2000 var han desuden videode-
signer og produktionsleder på Den Fynske Opera. Siden 
2007 har Kim Glud været tilknyttet forskellige teatre, der 
har haft glæde af hans mangfoldige talent; heriblandt 
Svalegangen, Teater MomentumArchauz/Mancopy 
Dansekompagni og Carte Blanche. Kim Glud har siden 
2014 været teknisk ansvarlig på Aarhus Teaters Studio 
scene I de seneste sæsoner har han været lysdesigner 
på #Amlet, Momentet , My heartache brings all the boys 
to the yard,  4:48 Psykose, Audition og Manifest for 
skrøbelige autoriteter, denungewertherslidelser og The 
Supreme Gentleman. Han skabte desuden videoen til 
scenografien på Ordet, som både blev reumertnominer-
et for Årets Scenedesign og modtog Reumert-prisen for 
Årets Forestilling. 

MADS HORSBØL / Lyddesigner
Mads Horsbøl har komponeret musik og lavet lyddesign 
på Teater Fluks´ forestilling Væk, den reumertvindende 
[pAp-kAs] for Hvid Støj Sceneproduktion, De 39 Trin 
på Himmerlands Teater, Habibi på Opgang2 og Tak 
for Venligheden på Teater Papirhud. Han har desuden 
arbejdet som både afvikler og forestillingsleder på flere 
af Aarhus Teater og Randers Egnsteaters forestillinger, 
heriblandt Aarhus Teaters En Fortælling om Blindhed. 
Mads Horsbøl har desuden skrevet musik til Søren Mar-
cussens digtsamlinger og er en del af den musikalske 
duo Balliancen. Senest har han designet lyd på Aarhus 
Teaters forestillinger Vita Danica og YCLWB.



CV MEDVIRKENDE
EMIL PRENTER
Skuespiller (Alex)
Emil Prenter blev i 2018 færdiguddannet som 
skuespiller ved Den Danske Scenekunstskole i 
København. Han har haft flere mindre filmroller 
for Den Danske Filmskole og har blandt andet 
medvirket i teaterforestillingerne Mand Uden 
Hensigt på Republique, Forældremødet på Teatret 
St Tv, Selvtægt på Teater Momentum, Generation 
Håbløs på Teater V og Riget på Det Kongelige 
Teater. I forrige sæson spillede han Orestes i det 
klassiske græske drama Orestien på Aarhus Teater, 
hvor han også kunne opleves i TV2-serien Sex. 
Emil Prenter er blandt de nye ansigter i Aarhus 
Teaters ensemble, og hvor han i denne sæson har 
medvirket i Teaterkoncert C.V. Jørgensen, Et Ju-
leeventyr og senest havde han rollen som Edmund 
i Shakespeares Kong Lear. 

SOFIA NOLSØE
Skuespiller (Bum mfl.)
Sofia Nolsøe er uddannet fra Statens Teaterskole 
i 2011. Siden sin afgang har hun bl.a. medvirket i 
Den Stundesløse, Om Baronessen og Nøddebo 
Præstegård på Folketeatret og i Jakob von Tyboe 
på Teatret Slotsgården. På Det Kgl. Teater har So-
fia Nolsøe spillet med i Kollektivet og Himmelweg. 
I 2014 spillede hun med i Frisørerne på Teater 
Får 302 og på Folketeatret har hun medvirket i 
klassikeren Indenfor murene. Sofia Nolsøe blev en 
fast del af ensemblet på Aarhus Teater fra sæson 
2015/16 hvor hun bl.a. medvirkede i teaterkon-
certerne Imagine og American Spirit, Familien der 
kunne tale om alt, Fornuft og Følelse og spillede 
Selma i Dancer in the Dark på Scala. Hun spillede 
Lisbet i Lollikes iscenesættelse af Erasmus Mont-
anus, Magenta i The Rocky Horror Show og Elly i 
David Bowies musical Lazarus.

LASSE STEEN
Skuespiller (Kim m.fl.)
Lasse Steen er uddannet skuespiller fra Den 
Danske Scenekunstskole i Aarhus i 2020. Han har 
tidligere medvirket i Aarhus Teaters familiefore-
stilling Pagten og var med i scenekunstskolens 
digitale livestreamede Alt er umuligt (2020), som 
høstede stor anerkendelse. 

I efteråret 2020 debuterede Lasse Steen desuden 
som både iscenesætter og (med)dramatiker i 
Aveny-Ts dramatisering af Jonas Eikas prisvindende 
debutroman Lageret Huset Marie; en forestilling 
som han også selv fremførte på scenen. Herefter 
debuterede han som professionel skuespiller i Et 
Juleeventyr på Aarhus Teater. På tv har Lasse Steen 
også gjort sig bemærket, fx i TV2-serien Vild Som-
mer (2018), hvor han spillede Frederik. 
 Lasse er fra den kommende sæson medlem af 
Aarhus Teaters ensemble.

AARHUS TEATERS KOR
Koret holder til på Aarhus Teater og synger kon-
certer både i og uden for huset.
Aarhus Teaters Kor blev dannet i efteråret 2016 i 
håb om skabe nye former for arrangementer på 
Aarhus Teater og for at åbne for nye, fælles oplev-
elser mellem teatret og publikum. Koret holder til 
på teatret og giver koncerter og synger både i og 
uden for huset.
Det har allerede markeret sig, så det har givet 
genlyd. Ud over succesfulde og udsolgte forår-
skoncerter har koret stået for arrangementer med 
”Fællessang på Bispetorvet”, ”Syng julen ind”, 
”Syng med” i Festugen og ”Sangens dag” i 
Rådhushallen. Det har optrådt ved begivenheder 
som Kronprinseparrets Pris 2017 og ved åbningen 
af Europæisk Frivillighovedstad 2018, hvor koret 
sang sammen med Aarhus Jazz Orchestra. Koret 
har desuden medvirket i forestillingerne Lyden af 
de skuldre vi står på, Biedermann og brandstift-
erne og Dancer in the Dark.

Aarhus Teaters Kor består i øjeblikket af 23 erfarne 
korsangere og dirigeres af Ingeborg Thisted 
Højlund. Koret synger alle genrer og arbejder med 
klassisk, moderne klassisk, folklore, musical, rytm-
isk og lydcollager. Koret udforsker kormusikkens 
roller, Musik som baggrundstæppe, musik som 
formidlende, det sceniske i musikken og musikken 
i det sceniske, den nye musik og den gamle musik.

I A CLOCKWORK ORANGE medvirker fra koret:
Ane Katrine Bock Nielsen, Christoffer Hansen
Clara Skaarup Sørensen, Clara-Marie Grarup 
Søgård, Peter Burgaard, Sigrid Vibe Kristensen



KOMMENDE FORESTILLINGER* 
* Vi tager forbehold for evt. ændringer i spilleperiode pga corona-restriktioner

CHARLIE & CHOKOLADEFABRIKKEN
Planlagt Danmarkspremiere  
Aarhus Teater Store Scene fra 6. maj 
Årets mest velsmagende musical! Danmarkspremiere på den 
spektakulære og farverige musical fra London, som inviterer 
dig med ind i et magisk slaraffenland. Med Simon Mathew i 
hovedrollen som Willy Wonka. Anders Baggesen fejrer sit 40 
års skuespillerjubilæum som Grand’ Pa Joe.

100 SANGE 
Planlagt premiere 
Aarhus Teater Stiklingen 8. maj 
Oplev seks nye skuespiltalenter
Med 100 Sange har Aarhus Teater danmarkspremiere på 
Roland Schimmelpfennigs anmelderroste stykke om øje- 
blikkets tilfældighed og terrorens ofre.

KÆRLIGHED EFTER LUKKETID 
Planlagt urpremiere  
IKEA, AARHUS 20. maj 
Kom helt tæt på de ægteskabelige dramaer i de nordiske 
klassikere af Ibsen, Strindberg og Bergman, når vi tager dig 
med gennem IKEAs butiksudstilling efter lukketid. 

GIRLS & BOYS 
Planlagt Danmarkspremiere  
Aarhus Teater Stiklingen 16. juni  
En intens monolog om en families tragedie, og det der er 
sværest at tale om efter tekst af Dennis Kelly. Mød Aar-
hus Teaters uforlignelige Nanna Bøttcher i rollen som den 
navnløse kvindeskæbne, der trækker tråde til de grumme 
græske tragedier.

VITA DANICA 
Planlagt urpremiere  
Aarhus Teater Scala 9. juni 
Dansekoncerten Vita Danica blev i januar aflyst på grund af 
corona-restriktionerne for teatre - men takket være omfat-
tende kalendergymnastik og støtte fra Salling Fondene er 
der lys i mørket. Mød Pernille Rosendahl, seks dansere og 
to musikere live på scenen i Black Box Dance Company og 
Aarhus Teater samproduktion.  
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