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Pressemeddelelse:

Vendelboernes vanvid solidt plantet i Tom Waits univers.
Den amerikanske skuespiller, forfatter og musiker Tom Waits er tilsyneladene højaktuel i den danske kulturverden.
Med Gyldendals udgivelse af Jim Jarmuschs interviews med Tom Waits; ”Den der sover synder” og senest
Århus Teaters Teaterkoncert med sange af Tom Waits er Vendsyssel Teaters ur-premiere på stykket
“Helvede Over- Himlen Under” det seneste og måske også det mest vanvittige danske bud på den mystiske
mands verden.
På Vendsyssel Teater har nogle af de mest markante og vanvittige vendelboer fortolket og iscenesat Tom
Waits’ univers.
Holdet bag forestillingen tæller fremtrædende personligheder som Poul Anker Bech, Niels Hausgaard, Henrik Baloo, Donald Andersen og Hans Holtegaard, der sammen med bl.a. instruktøren Morten Hovman og scenografen Poul Fly Plejdrup har sat deres præg på en mere end finurlig, morsom surrealistisk og fascinerende forestilling som har ur- premiere på Vendsyssel Teater d.10.1 og spilelr frem til 17 februar 2009.
Forestillingen er instrueret af MORTEN HOVMAN, med dialog af NIELS HAUSGAARD, scenografi af
POUL FLY PLEJDRUP og POUL ANKER BECH.
Teaterdirektør Peter Schrøder siger forventningsfuldt om forestillingen:
”Vi har at gøre med en helt igennem kunstnerisk spændstig og vanvittig cocktail af mennesker, liv og ideer
bag denne forestilling, som giver en international stjerne og figur som Tom Waits et fantastisk twist henover Poul Anker Bechs og Niels Hausgaards vendsysselske universer. Når vi tilmed har så fremragende spillere som både Donald Andersen og Hans Holtegaard, en enestående scenografi af Poul Fly Plejdrup og Morten Hovmans instruktion kan jeg næsten ikke vente til premieren. Det bliver rigtig, rigtig flot.”
Handlingen udspiller sig over to brødres hjemkomst til det, de tror, er deres barndomshjem, men som viser
sig at være en byggetomt.
Rollerne som de to brødre spilles af DONALD ANDERSEN OG HANS HOLTEGAARD.
TOM WAITS’ musik bliver opføres LIVE af Henrik Baloo Andersens Kvartet.
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