Dansere ophæver tyngdeloven på Nationalmuseet
En prisvindende rulleskøjtemester, halsbrækkende breakdance og et slangemenneske der udfordrer det
fysisk mulige. Tyngdeloven sættes på standby i de magiske og eksplosive danseforestillinger ”PLANET
HUMAN & SHAMAN”, der kan opleves på Nationalmuseet fra d. 21. april til d. 12. maj.

21. april - 12. maj 2013
Nationalmuseet, Vestergade 10, 1471 KØBENHAVN K.

PLANET HUMAN & SHAMAN er to magiske og eksplosive
danseforestillinger der sætter fokus på truede kulturer og
hylder menneskets diversitet. Forestillingerne henter inspiration globalt i forskellige kulturer fra den urbane breakdance
kultur til regnskovsindianernes shamaner. Breakdansere, en
rulleskøjtemester og et slangemenneske forvandler sig til dyr,
figurer og utæmmelige naturfænomener i et ekstremt
koreografisk sprog.
PLANET HUMAN er en tankevækkende, ritualistisk og rå
forestilling som afspejler menneskets drifter, originalitet og
enestående evne til at forholde sig til naturens kræfter på i
ekstreme naturområder såvel som i menneskeskabte millionbyer. SHAMAN er en kraftfuld forestilling
som har fokus på truede kulturer, deres spiritualitet og respekt for alt levende.
Anmelderrost team
Det kunstneriske team bag forestillingen er NEXT ZONE, der består af den nyskabende koreograf Lene
Boel, den prisvindende komponist Rex Casswell og Jesper Kongshaug, der er en af dansk teaters
fremmeste lysdesignere. Teamet har siden 2001 samarbejdet om en række anmelderroste
performanceværker og var i 2011 nomineret til en Reumert for årets bedste danseforestilling for
produktionen TRIBE # 3.
Dans, musik og lys
Forestillingen er en stærk blanding af et ekstremt artikuleret koreografisk sprog, nykomponeret musik
samt markant scenografisk lysdesign. Med PLANET HUMAN & SHAMAN når Next Zone dybt ind i det
magiske og kraftfulde univers, der afspejler menneskets drifter. Forestillingen stiller vedkommende
spørgsmål om livet i det 21. århundrede og tager fat på aktuelle emner, såsom det uigenkaldelige tab af
viden, når de ekstreme naturområder trues og livsfundamentet for de mennesker der bor her, forsvinder.
En magisk og kraftfuld performance med fabulerende fortolkninger af ældgamle ritualer og
bevægelsesmønstre.
Dansekompagniet Next Zone, Tlf. nr.: 4035 4530, mail: nextzone.pr@gmail.com

Praktisk info
Fakta
Hvad: To danseperformances, PLANET HUMAN & SHAMAN
Varighed: 1 time uden pause
Hvor: Nationalmuseets Biograf Teater, Ny Vestergade 10, 1471 København K
Hvem: Next Zone (koreograf Lene Boel, komponist Rex Casswell, lysdesigner Jesper Kongshaug)
Dansere: Frederic Lataste, Xuan LE, Henna Kaikula, Abderrahim Ouabou, Adrien Mornet, Rafael Smadja
Hvornår: fra d. 21. april til 12. maj
Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 20
Fredag d. 3. maj & 10. maj kl. 20 - fredag d. 26. april kl. 14
Lørdag & søndag kl. 14
Billetter kan købes på www.teaterbilletter.dk eller på tlf. 70 20 20 96 eller i døren en time før
forestillingen. Læs mere på www.nextzonemoves.dk
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, pressebilleder eller andet, kan du kontakte
Pressekoordinator Tina Kristensen på tlf. nr. 40354530 eller på mail nextzone.pr@gmail.com

Priser:
Løssalg: 120 kr. pr stk.
+Kunde: 60 kr. pr. stk.
Unge under 25 år: 50 kr. pr. stk.
Gruppe á min. 8 voksne: 100 kr. pr. stk.
Gruppe á min. 6 unge under 25 år: 35 kr. pr stk.
Links til pressebilleder:
www.dropbox.com/sh/wbyh3udi2cpe024/2NA_z8OTR5
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