Lite om föreställningarna:
25-27 juli - när som helst utomhus och gratis

Titranic för alla över 5 år (7 min) Kan ses av 4 personer i taget.
Gratis!
Teater Fusentast berättar historien om vad som hände med 6årige Ole Myrseth från Kristiansund under den förfärliga
olycksnatten fredag den 13 oktober 1899.
Vi är på ön Titran utanför Trøndelags kust i Mitt-Norge. Det kokar
av sill ute på havet. Lille Ole får vara med sin far på fisket. Så
kommer stormen. Detta är den sanna historien om vad som
hände då stormen kom överraskande och många fiskare
miste livet i böljorna. Och om hur lille Ole överlevde. Den
verklige Ole blev med tiden en rastlös äventyrare med ett liv
fullt av mer eller mindre riskabla upplevelser.
Teater Fusentast har spelat denna föreställning för Oles
barnbarn på Titran.
Föreställningen spelas av Jaap den Hertog i Teater Fusentast
vackra och förunderliga panopticum.

Torsdag 25 juli 14.00

Godnattstunden

för alla över 3 år (40 min)

Teatermagi i dubbel bemärkelse!
Godnattstunden handlar om att visa hänsyn, om saknaden
över att bli lämnad av mamma och pappa men också glädjen
i att hitta morfar istället. Att inte alltid behöva vara stor utan
också kunna få vara liten. Att även en busig mus med spring i
fötterna behöver få en saga och att få komma till ro.
Innan Farfar somnar måste han säga god natt till allt runt
omkring sig. Då kommer berättelserna och teatermagin.
Medverkande: Lasse Åkerlund

Torsdag 25 juli 16.00

Sand mellan tårna för alla över 10 år

(50 min)

Prisbelönt föreställning om trofasthet, svek, kärlek och död
baserad på Jaap den Hertogs judiska gammelmoster Hettys liv
och slut.
Hetty föddes just före skotten i Sarajevo 1914 och dog 2001.
Hetty var en slags antihjälte. Hon var inte speciellt modig och
inte självsäker. Hon var full av frågor och betraktade världen
med förundran och en stor portion humor. Hennes egenskap
att lätt bli vän med varje främmande människa hjälpte henne
att överleva krig och förlust.
För att förmedla Hettys liv före, under och efter andra
världskriget har Fusentast byggt ett fantastiskt kuriositetsskåp.
Föreställningen presenteras som en bit konfektkartong med
mycket humor. Skåpet i sig är en framväxande låda med dörr,
fönster, dockor och mycket annat spännande. Precis som Jaap
tror att Hetty själv skulle vilja ha det.
Historien berättar oxå vad som hände en helt vanlig familj i Europa under judeförföljelsen.
Regissör: Lasse Åkerlund
Medverkande: Jaap den Hertog och Coby Omvlee
Spelas på norska!

Torsdag 25 juli 18.00

Macbeth en stand up tragedy för alla över 14 år (40 min)
En öl, en termos, en tomat och en korv med bröd är några av
rollinnehavarna i denna kultförklarade Shakespearetolkning. MacBeth
spelas av en tomat och kung Duncan av en burk tomatpuré.
Dolken i dramat utgörs av en korv, som vid mordet blir besudlat av
kung Duncans blod.
Allt detta spelas på ett bord vilket ger stor närkontakt med publiken.
Lasse utlovar en vanvettig och galen föreställning som inte liknar
något annat ni sett. Men MacBeth och Shakespeare är det likafullt!!!
Lasse tänder en cigarett under föreställningen, en kort stund bara. Det
kan vara bra för honom att veta om någon är starkt allergisk.
En Allenaklassiker!
Medverkande: Lasse Åkerlund

Fredag 26 juli 14.00

Skatten i skogen för alla över 3 år (30 min)
Historien om pojken som under sin promenad möter både en fisk, en mus
och en uggla vilka han med sin vänlighet hjälper med olika göromål. Att
vänlighet och vänskap lönar sig, får vi på ett spännande och humoristiskt
vis se och höra, när ett hiskeligt troll dyker upp i pojkens väg ...
Vi möter små, små dockor och en del teatermagi.
Medverkande: Lasse Åkerlund

Fredag 26 juli 16.00

Katitzi för alla över 8 år

(45 min)
Berättarteater om en berättare.
Katarina Taikons liv och hennes kamp för romernas
rättigheter har imponerat på Teater Fusentasts
ensemble. Därför ville de göra teater av hennes böcker
om Katitzi, en självbiografisk berättelse om uppväxten i
en romsk familj. De besökte Katarinas syster Rosa
Taikon för att få hennes tillåtelse att göra sin egen
version av Katitzi. De 13 böckerna har blivit en pjäs på
45 minuter.
Teater Fusentast använder gitarr och en liten gatuorgel för det musikaliska arrangemanget. Rosa
Taikon spelade själv trummor i Pappa Taikons trio från det hon var 9 år.
Berättartraditionen är fortfarande mycket levande i Västafrika. Därför hämtade Fusentastarna
regissören Ildevert Meda från Burkina Faso för regin till Katitzi.
Detta är Teater Fusentasts mest spelade föreställning.
Medverkande: Coby Omvlee och Karl Markus Reinert
Spelas på norska!

Fredag 26 juli 18.00

Prince Hamlet för alla över 14 år (55 min)
En standup tragedy, efter en god ide av William Shakespeare.
En caféföreställning där scenen är ett cafébord. Som du ser på
roll-listan så är föreställningen full av humor och mild
galenskap.
Prince Hamlet, en cigarett
Kung Hamlet, en ask tändstickor
Kungens rådgivare Polonius, en sockerströare
Ofelia, en sockerbit
Laertes, ett rör socker
Yorrik, en fimp
William Shakespeare står för all text, Lasse Åkerlund för
iscensättningen. 45 minuter mild galenskap.
Medverkande: Lasse Åkerlund

Fredag 26 juli 19.30

Unikt möte med den prisbelönta mimaren och clownen Nola Rae under
pubkväll i Stenekällaren.
På fredag kväll erbjuder vi möjlighet till möte med Nola Rae
och Lasse Åkerlund. Nola Rae kommer från London Mime
Theatre. Hon har rest världen över på olika teaterfestivaler för
att spela sina soloföreställningar. Hon har fått såväl Charlie
Rivels medalj för komedi som Drottning Elisabeths medalj för
hennes insatser för teater och min.
Här finns möjlighet att ta en öl och en bit mat, lyssna på Nola
och Lasse och se inspelning av deras gemensamma
clownversion av Romeo och Julia samt någon av Nola Raes
alla bejublade soloföreställningar. Vi njuter av Nolas konst
tillsammans!

"A unique performer who has plenty to say and been able to tour to 68 countries by keeping her
mouth shut!"
Samtalet hålls på engelska!
Gratis entré!

Lördag 27 juli 14.00

Katta och andra strofer för alla över 4 år (35
min)
Teater Fusentast gör ett musikaliskt djupdyk i
nonsenpoesins universum med hjälp av figurteaterns
oändliga möjligheter. Nonsenspoesin har funnits länge.
Ibland gör den inte så stort väsen av sig, ibland levererar
den överraskande uttalanden. Olika historier spelas upp
runt dockscenen, ett litet teaterhus med hemligheter
och överraskningar och med ett varierat persongalleri.
Här finns många barn som inte är snälla och vuxna som
inte är kloka. Och vice versa. Föreställningen är vackert visuell.
Regissör: Lasse Åkerlund Dockmakare: Coby Oumvle och Jaap den Hertog
Medverkande: Coby Omvlee och Karl Markus Reinert
Spelas på norska!

Lördag 27 juli 1600

Stök och bök med Trollet med den gula kepsen för alla
över 3 år (40 min)
Det välkända trollet stökar och bökar hemma i sitt kök där oxå Trollets
kompis Råttan huserar. De ger sig på att baka bröd, men bara Älgen
som inte kan säga smörgås tycker att brödet är gott. Älgen kallar
smörgås för "möbök". Skatan kommer förstås förbi och bara retas.
En varm berättelse om kär vänskap där teatermagin får oss att häpna.
Råttan, Älgen och Skatan är dockor som levandegörs av Maja Wreiding.
Medverkande: Maja Wreiding och Lasse Åkerlund

Lördag 27 juli 18.00 - spelas om möjligt utomhus med gratis
entré

Peer Gynt för alla över 10 år

(66 min)

Fusentast presenterar Ibsens klassiska historia om den
ansvarlöse Peer Gynt som kasperteater och spelar den
helst utomhus som gatuteater.
Peer är rotlös, viljesvag, egocentrisk, mytoman och
förförare. Han tar ingen hänsyn vare sig till familjen,
kvinnor som blir i kära honom eller andra som kommer i
hans väg.
I denna roliga, skarpa och visuella föreställning ser vi ett
stort persongalleri av dockor som emellanåt ger sig in i
dialog med skådespelarna.
Dockmakare: Jaap den Hertog
Medverkande: Jaap den Hertog och Karl Markus Reinert
Spelas på norska!

