Holstebro Festuge 2011 inviterer:
Galla-snigpremiere på danse-musicalen DOWN BY THE RIVER SALOON!
Fredag den 3. juni klokken 20.00.
Det bobler af kunstnerisk talent i Holstebro: dansende, spillende, skrivende
talenter udvikles og uddannes her. Nu mødes de med professionelle i en
forestilling om konflikter og kærlighed på Holstebro Musikteaters store scene.
Den unge helt forvilder sig ind i et klassisk trekantsdrama med to piger og med
ham selv i trekantens vinkler. Hans søster lokker ham ud på det dybe vand. To
grupper af piger mødes i et kulturbestemt opgør. De to ledende piger med hver
deres bande bag sig kæmper om magten og kærligheden. Urkræfter huserer på
grænsen mellem udslettelse og uskyld. Er det Eros eller Dionysos? Hvordan
ender det? Kom selv og se!
Der er breakdance og klassisk ballet, der er moderne dans og candomblé. Der
medvirker en balinesisk gambuh danser I Wayan Bawa. Forskellige danseformer
og traditioner mødes under ledelse af to koreografer: engelske Hayley
Ketteringham fra balletskolen og brasilianske Augusto Omolú fra Odin Teatret.
Der er musik for slagtøj, bas, trompet og syngende piger - spillet og sunget af
unge talenter fra Holstebro Musikskole samt Teater- og Musicallinjen.
Det hele bliver knyttet sammen af Frans Winther, der også har skrevet oplæg og
musik. Han har til tidligere festuger f.eks. lavet den store forestilling
Kærlighedens Lysende Mørke, med over hundrede lokale medvirkende i de gamle
lagerhaller på Hostrupsvej, og til festugen 2005 operaen EZRA, der havde
premiere på Knudsens og senere blev opført på Det Kgl. Teater. Oplægget er
diskuteret og udviklet med hjælp fra Dansk Talentakademis forfatterlinje. Jan de
Neergaard er scenograf.
Forestillingen er omkranset af tango og poesi, 20 minutter før hver forestilling i
Hall of Fame og efter hver forestilling på broen over Storåen.
Der er gratis adgang til forestillingen som til alle andre festugearrangementer. De
øvrige spilledatoer er d. 4. juni kl. 13.30 og d. 5. juni kl. 16.00. Gå ikke glip af
denne enestående mulighed for at opleve den lokale talentmasse i clinch med de
professionelle.
Forestillingen er støttet af Lions Club, Holstebro Kommune, Færch-Fonden og BG
Fonden.
Kærlig hilsen
Frans Winther

