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Odense Internationale Musikteater har
gjort det igen.
Ud fra et enkelt begreb har teatret
produceret en gribende musikalsk
forestilling med humor og gru. Denne
gang fabulerer OIM over det umiddelbart
uskyldige begreb, leg i forestillingen SESE –
Let’s play.
”At lege er at leve” er Odenses vision,
men denne vision får taget sin uskyld, når
OIM med energi og vovemod og uden
angst for det groteske sætter legen i
scene. I musiknumre og tekster der er
skrevet og fundet af de medvirkende
gennem et improviseret forløb, er der
skabt det rum som er karakteristisk for OIM.
En fusion af teatralske virkemidler, sprog
og musikgenrer. Musikken spænder fra
stomp-inspirerede barnlige klappenumre
til Nick Cave-lignende sange, hvor kvinder
der leger med ilden smager på
konsekvenserne. Legende udforskes
legen, og forestillingen får smilet frem hos
den barnagtige sjæl samtidig med at den
voksne pirres. Scenen er sat for en
kalejdoskopisk kabaret a la OIM. Fuld af
skønne sange og skurrende tekster.
Humoristisk, underholdende og
overraskende - Sådan har man ikke hørt
leg før:

OIM har til denne produktion samlet et
stærkt, nyt hold bestående af fem
spændende kvindelige kunstnere, der har
baggrunde der spænder vidt, fra rock og
opera over skuespil til performancekunst og
kirkekoncerter. Med på scenen er også OIMs
faste ankermand, Guy Moscoso. OIMs
kunstneriske leder, Anders Nyborg, har leget
med.
SESE spiller 30. jan. -21.februar 2009. ti.-lø.
Ti, to, fre: kl. 20:00
Onsdag kl. 17:00 Fyraftensforestilling
Lørdag kl. 16:00
Billetter koster 160,- kr./ 80 kr. for unge u. 18
og studerende
Billetter kan bestilles på Fynsbilletten
www.fyensbilletten.dk eller på teatret:
musikteater@oim.dk eller tlf. 66 19 00 10 (915)
Under forestillingen udstiller kunstner Jens
Galschiøt sine balanceakter. I groteske
stillinger på fjedrende stænger, appellerer
de til at et legesygt publikum kan puffe til
dem i OIMs teaterbar.
Foreløbige pressefotos kan hentes på
www.oim.dk
For yderlige informationer kontakt venligst
Anneline Köhler Juul på 66 19 00 10 eller
Anders Nyborg på 26 12 05 67
Med venlig hilsen OIM

