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ET BLIK IND I ET LUKSURIØST LIV PÅ FØRSTE PARKET VED WHISKEY-BÆLTET
Selvfølgelig står der en Porsche i indkørslen. Det er klart. Og selvfølgelig har de dyre Arne Jacobsen
møbler og PH Lamper hængende. Hvad ellers? Pels, Polo og pool? For ikke at tale om skattely,
svindel og magtmisbrug?
Sådan vil mange måske umiddelbart tænke, når vi snakker om ”de rige svin” der lever det fede og
ubekymret liv i store flotte huse oppe nordpå i det såkaldte Whiskey-bælte. Men hvordan
forholder virkeligheden sig egentlig, inde bag disse klichéfyldte fordomme og facader?

Hvordan forholder livet sig inde bag de store flotte mahognidøre, de sorte teglsten og de bonede
parket gulve? Det er noget af det Kunstkollektivet FAMILIEN gerne vil undersøge.
FØRSTE PARKET er anden del af kunstkollektivets socialpolitiske trilogi, hvor kollektivet nu er rykket ud af
højhuset fra den anmelderroste forestilling en LANDSBY PÅ HØJKANT på Amager og er flyttet ind i en stor
patriciervilla på Jægersborg Allé i Nordsjælland. Her inviterer de publikum med på en luksuriøs og eksklusiv
Tour de Force af en vandring gennem huset for at give et indblik i glæder og bekymringer i livet på første
parket. I huset, hvor ilden i den store porcelænskakkelovn knitrer, møder vi parret Ole og hans kone Lis og
deres historier bliver udfoldet i humorfyldt interaktion med publikum.

Lene Skytt: ”Noget af det vi ønsker med denne forestilling er at rykke ved folks bevidsthed. Vi
ønsker derfor at give et ærligt blik ind i et liv og en levemåde, der kan virke utilnærmeligt i kraft af
vores egen fordomme – noget der i virkeligheden skaber en endnu større afstand og kløft mellem
os. Vi vil derfor gerne helt tæt på. Helt ind bag facaderne og fordommene. Ind til menneskene.
Livsfortællingerne. Hvad er det de drømmer om? Hvad tænker de? Hvad føler de? Hvad frygter
de?”
Første Parket er en eksklusiv vandring for 20 mennesker af gangen gennem god smag, masser af
champagne og ikke mindst misundelse.
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FIND VEJ:
Tag bus 185 fra Nørreport st. mod Femvejen (Bernstorffsvej).
Herefter ca. 5-7 minutters gang til villaen.
Eller tag S-toglinje E, stå af på Gentofte St., og få dig en skøn og frisk gåtur på ca. 25 min. gennem
Bernstorff Slotshave,

Eller tag S-toglinje C, stå af på Charlottenlund St., herfra bus 169 til Femvejen (Bernstorffsvej) og gå
ca. 5-7 minutter ned til villaen.
Om FAMILIEN:
Kunstkollektivet FAMILIEN debuterede på de københavnske scener i 2014 med forestillingen
HANKØN, som blev startskuddet for deres undersøgelse af det moderne danske fællesskab og har
herefter med flere interaktive forestillinger undersøgt nye fællesskaber, traditioner og strukturer.
Kunstkollektivet FAMILIEN gjorde sig for alvor bemærket i det danske teaterlandskab i 2016 med den
anmelderroste forestilling En Landsby På Højkant – en dokumentarisk vandreforestilling om og med
beboerne i et nedrivningstruet højhus på Amager.
FAMILIEN skaber engageret samtidsteater gennem kollektive processer. Med et dokumentarisk snit,
humor og politisk bid sætter FAMILIEN sig selv og virkeligheden i scene, og åbner teatret for nye
stemmer og former og udfordrer relationen mellem scenen og publikum.
Gruppens kerne består af de fire scenekunstnere Rosa Sand Michelsen, Gry Guldager, Tine Byrdal
Jørgensen og Lene Skytt Pustelnik. Gruppens størrelse og sammensætning varierer fra projekt til
projekt. FAMILIEN arbejder med flydende faggrænser og kollektiv kunstnerisk udvikling. Den kreative
proces har rod i en fælles idé- og vidensbank og deler ansvaret for og udviklingen af værkerne.
Er du interesseret i presseinfo, fotos, interviews o.a vedrørende forestillingen og/eller kunstkollektivet,
skriv venligst til Carla Gianetti på presse@familien.nu eller ring på 20 18 80 18.

