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Publikum skaber forestillingen sammen med Frank Thiel

Frank Thiel blev Reumertnomineret for sin kraftpræstation i ALLE GODE TING. Nu står
han på scenen igen i den unikke forestilling, der skabes sammen med publikum.
Fra d. 11. maj 2022 har man chancen for et gensyn med den anmelderroste one-man-komedie ALLE
GODE TING på Nørrebro Teater. Forestillingen rykker ikke alene ved grænserne for, hvad en komedie
kan handle om. Den skabes også hver aften i et unikt samarbejde mellem skuespiller og publikum. Man
vil derfor bogstaveligt talt opleve Nørrebro Teater fra en helt ny vinkel, når man placeres på scenen
sammen med skuespiller Frank Thiel.
ALLE GODE TING handler om noget så umorsomt som depression og selvmord fortalt gennem først et
barn perspektiv og siden en voksen mands. Drengen starter som 6-årig med at lave en liste over alle gode
ting i livet for at opmuntre sin depressive mor. Listen vokser med tiden, og viser sig som forestillingen
skrider frem at få sit eget omfattende liv, som publikum også bliver en del af.
Forestillingen, der er skrevet af den engelske stjernedramatiker Duncan Macmillan, havde premiere på
Nørrebro Teater i sept. 2020 i en tid med afstandsrestriktioner og sangforbud. Dette blev alt sammen
inkorporeret i forestillingen. Ved repremieren den 11. maj 2022 vil man kunne opleve forestillingen, som
den var tænkt. Endnu tættere på!
På grund af det anderledes scenerum, er der et begrænset antal billetter til forestillingen.
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MEDVIRKENDE Frank Thiel og publikum
VARIGHED Ca. 75 minutter uden pause
SPILLEPERIODE 11. maj – 15. juni 2022.
BILLETTER 135-285 kr. via www.nbt.dk / www.teaterbilletter.dk / 70 272 272 (man-fre kl. 14-17)
STED Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, 2200 København N
MANUSKRIPT Duncan Macmillan
INSTRUKTION Tom Jensen
KOMPONIST OG LYDDESIGNER Daniel Fogh
FORLAG Columbine Teaterförlag
PRESSEKONTAKT Kommunikationschef Julie A. Vejlø / julie@nbt.dk / 52 14 14 33
PRESSEFOTOS https://www.nbt.dk/presse/
FORESTILLINGSTRAILER https://www.youtube.com/watch?v=DFjpGeVtpSc&t=1s

