Liva och PH - en motståndskabaré
Producent:
Teater Theatron
Föreställningslängd:
65 minuter
Turnéperiod:
4 maj 2020-30 jun 2021
Kontaktuppgifter:
Zeljko Santrac
info@teatertheatron.se
070-882 59 21
Fotograf: Dragan ”Mac” Ruzic

”Motståndskabaré med mersmak.”
(Skånska Dagbladet)
”I Suzanna Santracs tolkning blir Liva Weel
frapperande oberäknelig; en sammetsklädd virvel
man vill se mer av, veta mer om, luta sig fram mot
för att lyssna in varje oförhappat tonskifte...”
(Fria Tidningen)
LIVA och PH är en sångspäckad kabaré om motstånd,
humanism och danska hjältar. I centrum står två färgstarka kulturpersonligheter - Liva Weel och Poul Henningsen
- vars livsöden vi får ta del av. I kabarétraditionens anda
uppmuntrar vi publiken att ta med sig egen picknick, och
vi kombinerar också gärna föreställningen med att bjuda
in lokala samtalsgäster för en konversation om
funktionalismen eller humanismen. Liva och PH fungerar
bra på många alternativa spelplatser, såsom restauranger.
Många känner till Poul Henningsen (PH) som “Mannen
med lampan”, men han var också uppfinnare, arkitekt och
inte minst revyförfattare. De texter han skrev
återspeglar hans humanism och subversiva attityd
gentemot fascismen. 1928 träffade han Liva Weel, som
skulle bli en av århundradets främsta kabarésångerskor en dansk Marlene Dietrich eller Edith Piaf. Mötet med PH
blev avgörande för hennes karriär. Hon kom att uttolka
hans revytexter med såväl esprit som djupt allvar under
många år. Det är framför allt Livas röst, genom Suzanna
Santrac tolkning, som guidar oss genom kabarén.

ALLMÄNT
Åldersgrupp: Vuxna
Turnéområde: Hela landet
Föreställningar per dag: 2
Urpremiär: 2019-03-21, Malmö
Offentligt bidrag: Statligt
MEDVERKANDE
Liva Weel: Suzanna Santrac
Poul Henningsen (PH): Zeljko Santrac
Pianist: Jonatan Sersam
KONSTNÄRLIGT TEAM
Regissör: Karin Parrot-Jonzon
Dramaturg/översättare: Jan Mark
Tolkningar av PH:s texter från danska:
Lasse Söderberg & Jan Mark
Scenbild, kostym, formgivning: Peter Holm
TEKNIK
Spelyta: 6 x 5 meter
Takhöjd (m): 3
Elkrav: 1 x 10A
Mörkläggning: Önskas mörklagt
Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 2 / 2
GAGE
Paketpris: 15 000 kr ex. moms 6%

