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fangstmænd!

UR-PREMIERE
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fra Nordøstgrønland

Flemming Jensen
& Waage Sandø

Teater 2 efteråret 2015

Fra en tid
hvor mænd var mænd

- og kvinder var væk

-Se eller gense!



Fandens til
fangstmænd!
For første gang nogensinde ses JØRN RIELS
barokke og livsbekræftende humor på en teaterscene.

Latteren, poesien, tankerne og løgne-
historierne er rystet sammen til

ÉN HANDLING, der har noget på
hjerte i FLEMMING JENSENS

bearbejdelse for teater.

WAAGE SANDØ OG FLEMMING JENSEN
har aldrig spillet sammen før.

Nu spiller de to fangstmænd, der er sammen 24 timer
i døgnet i en forblæst hytte i den nordgrønlandske vildmark...

HELT NY KONSTELLATION
Karakterskuespilleren møder komikeren - eller er det omvendt?

HVORFOR NU EN TUR TIL?
- Fordi vi er blevet spurgt. Simpelt hen.
Og fordi vi har lyst. 
I sæsonen 2014/-15 var vi en tur landet rundt - og oplevede no-
gle mere end almindeligt positive reaktioner. Vi blev glade for 
forestillingen, og vi kan mærke, at forestillingen blev glad for os. 
De mange positive tilbagemeldinger gør, at der i forbindelse 
med en spilleperiode  på Folketeatret i København nu er åbnet 
mulighed for også at kunne tilbyde forestillingen på turné i en 
begrænset periode i oktober og november 2015. 

SE - ELLER GENSE! 
Vi glæder os til begge dele.

Mette
Marckmann

Peter
Zandersen

Instruktør
Lars Knutzon

Scenograf
Nina Schiøttz

“Det går strygende. Gemytligt og muntert
- publikum morer sig strålende”

“En underholdende komedie
med nyt og originalt indhold” 

“Waage Sandø skaber et rigt nuanceret
portræt af Fjordur med bedårende lun humor”

“Flemming Jensen i sin glansrolle, som 
den underspillede og finurlige Herbert”

“Eminent skuespil

trommede over scenen”



FORFATTEREN
Jørn Riels forfatterskab er velkendt og begrænser sig ikke kun til Grønland.
Men hans 24 skrøner er nærmest blevet folkeeje - og kan nu for første gang
ses på scenen. De genudgives netop i efteråret 2014. Jørn Riel har et omfattende
forfatterskab bag sig, og er en anerkendt og skattet forfatter, der er oversat til 19
sprog. Han hævder ligefrem at være glad for, at det er Flemming Jensen,
der skal bearbejde hans værk. Men ellers er han faktisk ikke tabt bag en vogn.
»Det danske akademis store pris« 2010
»De gyldne Laurbær« 1995

HANDLINGEN
- en fortælling hvoraf man får et smukt ansigt.

FJORDUR og HERBERT er to garvede fangstmænd i 1950érne i det nordlige Østgrønland.
De ernærer sig ved fangst af sæl, isbjørn, snehare, polarræv og andre skindbærende dyr, der kan gøres i penge.
Fjordur tror, at han skal overvintre alene i »Blæsebælgen« - fangsthytten ved det lille sund neden for bræen -
men så ankommer Herbert. Der tror det samme...
Det må man jo så se, om man kan vænne sig til. Men de har begge det problem, at den anden uheldigvis er
idiot. Alligevel sidder de så dér med alle deres længsler efter alt det, de har valgt at forlade - og som nu kun
eksisterer i deres drømme. Altså, de dage hvor de gider drømme.
En mandeverden - ikke noget pynteri, ikke nogen kvinder, ikke noget stads, ikke noget snot! Tak!
Rå, to-dimensionale typer med et følsomt sind - alt det stof særlinge er skabt af. Og som skaber skrøner. 
To mænd overladt til sig selv og hinanden - den slags skaber venskaber, afsky og humor. Forunderlige
episoder - man kan skændes om en teske! Det er så yndigt at følges ad - men kun for to, der gerne vil
sammen være. De priser sig lykkelige for at være langt væk fra alt det, de drømmer om.
Ellers ku´de jo ikke nøjes med at drømme...

Men HUN er der alligevel hele tiden
- kvinden, naturen, det uberegnelige og ukontrollable.

Eller er hun? Er den ene af dem fuld af løgn,
eller stod HUN der faktisk lige før? Kan det svare sig for rigtige 

mænd at kæmpe om at gøre kur til en, der måske slet ikke er der?
På den anden side set - gi´r det mening for et tænksomt menneske at bygge sit liv på andet end uvisheden?

  Så kommer DEN UNGE MAND.  Lasselille kommer med al sin ungdommelige kækhed som en kile ind
i den lille hytte og skaber både konkurrence og sammenhold. For hva’ fanden bilder han sig ind?

Det kan godt være, at kvinder ikke er perfekte, men de er det bedste bud på det andet køn,
Fjordur og Herbert kender. Dengang hed det ikke at score - men at trække rejsegrammofonen op

...udenfor hyler nordenvinden, og isbjørnen spidser ører. Men hvad nytter det hele, hvis HUN ikke er der
- eller hvis HUN er der, og Lasselille
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