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MEMORIA
En kammerforestilling med Else Marie Laukvik og Frans Winther
Memoria er en kammerforestilling med musik og sang om Moshe og
Stella, to unge hvis historier får en lykkelig afslutning. Om erindringens
byrde og pligten til ikke at glemme, om udfordringer ved hjemkomst
efter deportation og en fremmed, der synger og græder under et træ.
Forestillingen er tilegnet forfatterne Primo Levi og Jean Amery, som
overlevede Auschwitz for så senere at begå selvmord.
De sande historier om Moshe og Stellas er hentet fra Yaffa Eliach:
Hasidic Tales of the Holocaust.
I forestillingen indgår fragmenter af Paul Celans digt: Dødsfuga.
Medvirkende: Else Marie Laukvik og Frans Winther
Tekst: Else Marie Laukvik, i samarbejde med Eugenio Barba og Frans
Winther
Musik: Frans Winther og Jiddishe folkesange.
Instrueret af Eugenio Barba

Teknisk Information
Scenografien skabes som en stue. Tilskuerne sidder i en halvcirkel foran
fortælleren og musikeren.
Rummet:
Min. 6 x 8 meter
Sceneareal:
3,5 x 2,5 metres
Montering:
Min. 4 timer (inklusiv forberedelse)
Afmontering: Ca. 40 min.
Lys:
Blackout er påkrævet. Skuespillerne styrer selv deres
lys under forestillingen. En forlængerledning kan
være nødvendig. I særlige situationer, hvor tilskuerne
kommer ind i et meget mørkt rum, vil et midlertidigt
tilskuerlys være påkrævet.
Elektricitet:
220Volts
Behov:
Strygejern og strygebræt; elektrisk kedel.
I forbindelse med flyrejser skal arrangøren
endvidere skaffe en tekande og kop; to stole (se foto)
samt et tæppe i stil med det på foto til højre (min. 190
x 150 cm).
Senografi:
2 paravents med flg. Mål: 212 x 60 cm.
(see foto til højre) Gulvtæppe (190 x 150 cm.); 2 stole; 2 lamper med
skærm; et lille bord med dug; en bamse med kjole; en
tepotte og kop; 2 store fotos (kan ikke ses på foto til
højre). Musikinstrumenter: 2 harmonikaer, en violin
og en viola.
Tilskuere:
Max. 40 i et teaterrum / Max. 30 i et privat hjem.
Varighed:
65 minutter.

For more information about this production:
https://odinteatret.dk/the-odinexperience/performances/memoria/
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