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tidligere forestillinger:

Svev 2013

Potetens parademarsj 2014
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Figurteater i Bergen
Tidligere har vi produsert:

2013. Forestillingen SVEV!
SVEV er en figurteaterforestilling om eksistensielle spørsmål,
fortalt nonverbalt med objekter i poetiske og visuelle bilder. Det
filosoferes over om naturens kretsløp vil overleve menneskets dumhet
og om naturen har sin egen ære som alltid vil overleve menneskenes
iver – som ødelegger skjønnheten. Vil naturens evige kretsløp beseire
menneskets industrielle og teknologiske utvikling?
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Forestillingen søker å utforske
objektteaterets
formidlingsteknikk, ved å la
visuelle bilder fortelle historien
om menneskets forhold til
naturen og det filosofiske i livet.
Forestillingen er uten ord, og
følges bare av et lydbilde!.

Forestillingen
fikk gode kritikker av
Jan Landro i Bergens
Tidende og på
periskop.no.
Trailer: https://vimeo.com/104720679

2014.
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Forestillingen Potetens parademarsj!
Om brudd på menneskerettighetene i dette landet før og nå. En
kritisk forestilling for barn.
I forbindelse med 200
årsfeiringen av Grunnloven
produserte Kompani 13
forestillingen: «Potetens
Parademarsj» for skole og
barnehagebarn.

En far og en datter er innvandrere i Norge. De sitter i asylmottak
på 7 året og venter på beskjed om de får opphold eller ikke. En dag i
sin kjedsomhet finner den lille jenten en bok og begynner å bla i
denne. Det er grunnloven av 1814.
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Grunnloven er
personifisert som en
stor potet! I sitt
møte med
grunnloven
opplever jenten at
mange grupper i
befolkningen har
vært diskriminert.
Det utspilles små scener som presentere disse personenes
situasjon og de overgrep disse har vært utsatt for. Det være seg jøder,
samer, romfolk, tiggere, homofile og asylsøkere.

Forestillingen har form av figurteater, og tar i bruk marionetter,
marotter, skygger, stangdukker og film/video, samt bruk av
skuespillere på scenen.
forestillingen fikk terningkast 5 i BA og god omtale i periskop.no.
Trailer: https://vimeo.com/116969772
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