Til øjeblikkelig udgivelse

24 marts 2015

Copenhagen Theatre Circle (CTC) præsenterer på engelsk

Pygmalion
Af Bernard Shaw
Instrueret af Jeremy Thomas-Poulsen
Medvirkende: Jens Blegaa, Astrid Lund, Pejman Jamal, Vanessa Poole, Frank Theakston
22. april til og med 2. maj (undtagen 27. april)
Hverdage kl. 19:30; Lørdage og søndage kl. 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 22. april, kontakt venligst press@ctcircle.dk.
SPILLESTED
Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Kbh. Ø (www.krudttonden.dk)
Copenhagen Theatre Circle er stolt af at præsentere Bernard Shaws Pygmalion.
Før George Cukor i 1964 gav os musicalen My Fair Lady med Audrey Hepburn i hovedrollen
fandtes Bernard Shaws oprindelige skuespil Pygmalion. CTCs publikum får nu instruktøren
Jeremy Thomas-Poulsens version af Pygmalion ... med en ny drejning eller to.
Denne produktion vil udforske temaet om at lære et nyt sprog for at kunne passe ind i et
andet samfund: en problemstilling, der uden tvivl er velkendt for mange udlændinge, som er
flyttet til Danmark, og også for mange danskere, som har boet udenlands. Er det nok at lære
sproget for at kunne passe ind i en ny kultur? Hvor mange forhindringer skal man overvinde
for at opnå succes, og hvordan kan man vide, at man har nået målet?
Som i musicalen følger vi historien fra Elizas synsvinkel, i modsætning til det oprindelige
stykke, som er fortalt ud fra professor i fonetik Henry Higgins' perspektiv.
Jeremy Thomas-Poulsen bragte os A. R. Gurneys The Dining Room sidste forår og
Journeys – an adventure in storytelling i begyndelsen af marts i år, så man kan godt
begynde at glæde sig til endnu en tankevækkende forestilling, hvor der stilles skarpt på den
virkelige essens af teksten, og hvor ens fantasi bliver vakt til live gennem brugen af
forskellige medier i opsætningen.
TRANSPORT
Der er begrænset parkering ved Krudttønden, men der er undergrundsparkering til
130 biler lige ved siden af teatret, med 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 siden 1968. Hvert år opfører man tre 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.
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