Til øjeblikkelig udgivelse

29 July 2014

Copenhagen Theatre Circle præsenterer på engelsk en skæv romantisk
komedie

Beyond Therapy
Af Christopher Durang
Instrueret af Jens Blegaa
Medvirkende: Astrid Lund, Pejman Jamal, Mario Paganini, Sophie Bachet Granados,
Alecsandar Stoianov, Flaviu Popescu
1.-5. og 7.-11. Oktober 2014
Hverdage 19:30; Lørdage og søndage 17:00
BILLETTER
Billetpris kr. 140
Der ydes rabat til grupper af 10 eller flere personer.
Billetter kan købes på: www.ctcircle.dk/buy-tickets/.
For pressebilletter til premieren den 1. Oktober, kontakt venligst press@ctcircle.dk.
SPILLESTED
Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Kbh. Ø (www.krudttonden.dk)
Man kan se frem til en lækkerbisken, når Copenhagen Theatre Circle præsenterer den
skæve romantiske komedie Beyond Therapy af Christopher Durang, instrueret af CTCs
formand Jens Blegaa.
Beyond Therapy er historien om Prudence and Bruce – to unge karrieremennesker, der
desperat leder efter et stabilt, romantisk forhold, ”hjulpet” af deres noget uortodokse
psykoterapeuter... og en indrykning af en kontaktannonce.
Prudence’s meget mandige terapeut presser hende til at blive mere selvsikker, mens
Bruce's utraditionelle kvindelige terapeut bruger en tøjhund til at understrege sine meninger
om hans situation. Samtidig er Bruces mandlige elsker bestemt ikke begejstret over Bruces
ønske om at få en kvindelig kæreste. Resultatet er en anderledes komedie, der undersøger
hvor kompleks kærligheden er i denne moderne tidsalder.
Beyond Therapy markerer Jens Blegaas anden tur ved roret for en CTC forestilling, efter
han debuterede med The Importance of Being Earnest i 2013. Han har også stået på
scenen i flere CTC produktioner, senest The Dining Room.
Vi glæder os til at se jer til denne skønne forestilling, der havde premiere Off Broadway,
derefter blev et hit på Broadway – og nu altså er nået til CTC.

TRANSPORT
Der er begrænset parkering ved Krudttønden, men der er undergrundsparkering til
130 biler lige ved siden af teatret, nedkørsel på hjørnet af Serridslevvej og Gunnar Nu
Hansens Plads. Vær opmærksom på, at det kan være meget svært at finde parkering,
hvis der foregår noget i Fælledparken eller på stadion (Parken), som ligger lige over
for teatret. Vi anbefaler derfor offentlig transport. Nærmeste S-togs station er
Nordhavn. Man kan også nemt benytte sig af busserne 1A, 14, 40 og 401.
COPENHAGEN THEATRE CIRCLE
Denne engelsksprogede gruppe af teater-entusiaster har leveret højkvalitets drama på
engelsk til det Københavnske publikum i over 40 år. Hvert år opfører man mindst to
forestillinger for offentligheden, og derudover er CTC også vært for play readings,
improvisations-workshops og alle mulige andre teater- og skuespil-relaterede arrangementer
i løbet af sæsonen.
Det er også et godt sted for nybegyndere at møde ligesindede sjæle, som elsker at deltage
aktivt i teater-produktioner (www.ctcircle.dk).
PR & PRESSE
Billeder og pressemeddelelser vil være tilgængelige til download på vores hjemmeside:
www.ctcircle.dk. For yderligere information, kontakt venligst vores PR team: Tlf. 3132 8288,
e-mail press@ctcircle.dk.

