
 
 
 

Filmen ”Thelma and Louise” var lig med frihed for en hel 
generation af kvinder. Væk fra mændene der bestemte, hvem de 
skulle være. Inspireret af filmklassikeren laver Sydhavn Teater 
#Thelmatoo et år efter #metoo -> nu til polterabend i en 
limousine, i Sydhavn Teaters intimteater og med virtual reality 
briller. 
Premiere den 12. april 2019 i Sydhavn. 
NB: Forestillingen spiller også under CLICK festivalen (teknologi og kunst) 
og CPH STAGE (scenekunstfestival). 

      
Sydhavn Teater vælger endnu engang at sætte scenen et usædvanligt sted. Denne gang i en 
limousine med ingredienserne fra en festlig polterabend, hvor du på køreturen får serveret 
mousserende vin og forfriskninger. Det er en frihedsoplevelse, hvor du kan give slip. Hvis du 
har sikret dig en billet. Forestillingen blev udsolgt på få dage, da den blev sat i salg. 
 
”Thelma og Louise handler om, hvordan to kvinder tager sagen i egen hånd. To kvinder 
der går hele vejen for deres venskab og deres frihed til at være dem, de er. Vi er så ofte 
bundet op på moraler, normer, hvordan man skal opføre sig, hvad man kan tillade sig og 
så videre. For mig er det en meget relevant historie og jeg har længe ledt efter en måde at 
forløse disse temaer på scenen. Med scenen sat i en bil – et såkaldt carshow – tror jeg, vi 
har fundet den helt rigtige ramme omkring et episk roadtrip anno 2019!” fortæller 
kunstnerisk leder og skuespiller Mille Maria Dalsgaaard. 
 
Thelma og Louise kører stretch-limousinen afsted med dig som passager. I en rullende, 
interaktiv intimforestilling med virtual reality elementer og gaming udfoldes et episk 
roadtrip. I det øjeblik du træder ind i limousinen er du med som gæst til fest og højt humør - 
sammen med 4 andre gæster og 5 skuespillere bevæger dig gennem det geografiske og 
kønspolitiske grænseland.  

      



 
 
 

Maria Carmen Lindegaard (t.v.) og Mille Maria Dalsgaard (t.h.) er 2 ud af 5 skuespillere i #Thelmatoo. Foto: Lars 
Grunwald. Download i høj opløsning her. 
 

#Metoo – et år efter 

Sydhavn Teaters kunstneriske leder Mille Maria Dalsgaards vision er altid at inddrage  
internationale kunstneriske kræfter i de lokale produktioner. Dermed gør det lokale teater 
altid verden lidt større. Denne gang er det svenske Bombina Bombast, som er én af pionererne 
inden for Virtual Reality på scenen. Sammen sætter de fokus på #metoo her et år efter, at 
Alyssa Milano tweetede #metoo og kvinder over hele verden fulgte trop med beretninger om 
seksuelle overgreb. I #Thelmatoo sker det i en løssluppen stemning. 
 
 
Sydhavn Teater – scenekunstens modige gazelle 
Sydhavn Teaters succes skyldes to – på papiret - modsætningsfyldte kernepunkter i deres 
arbejde. De kombinerer et stort lokalt engagement og umiddelbare møder med det lokale 
publikum med et kunstnerisk samarbejde med højtprofilerede internationale scenekunstnere. 
De sætter altid komplekse emner på dagsordenen og deres arbejde indeholder altid 
formeksperimenter, der i praksis bliver katalysator for nytænkning af scenekunsten.  
 
Fællesnævneren er nysgerrigheden på det ingen har opdaget endnu.  
 
Sydhavn Teater fik i 2017 tildelt 1,5 millioner kr. fra Bikubenfonden til det tre-årige projekt 
MOD TIL OVERMOD.  og fortsætter således den ambitiøse himmelflugt, der hurtigt blev og 
siden har været det lille teaters varemærke. Fondsstøtten går specifik til, der i de næste tre år 
skal gøre gazellevirksomheden Sydhavn Teater til et mekka for internationalt kvalitetsteater, 
der vitaliserer og eksperimenterer med publikums rolle i kunsten. MOD TIL OVERMOD 
udbygger Sydhavn Teaters kunstneriske praksis med ny viden og input. Resultaterne udvider 
publikums opfattelse af scenekunsten og deres rolle, når de oplever den. 

 
 
Pressekontakt: Karen Toftegaard, karen@karentoftegaard.dk, 2298 6743 

 

Sydhavn Teater - den store og moderne fortælling 
Sydhavn Teater arbejder med de store, tidløse fortællinger og aktuelle temaer for vores samtid. 
Teatret vil bidrage til samtidens horisont og udvide perspektivet ved at fokusere på væsentlige 
emner og give dem et scenekunstnerisk udtryk. De scenekunstneriske greb er som oftest på 
tværs af discipliner, skåret ind til benet og med forhandlingen med publikum i centrum.  
Sydhavn Teater har indtil videre profileret sig som et teater, der skaber international 
scenekunst med lokal forankring og lykkes med det. International scenekunst, fordi teatret 
samarbejder med kunstnere fra forskellige dele af verden og samtidigt er attraktivt for kunst- 
og kulturturister i København; lokalt forankret, fordi det er en proaktiv del af Sydhavnens 
rivende byudvikling. Sydhavn Teater er stiftet i 2013 og er (siden januar 2017) Lille 
Storbyteater i Københavns Kommune.  
www.sydhavnteater.dk  
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FAKTA: BOMBINA BOMBAST (SE) 
Bombina Bombast (SE) er det førende scenekunstkompagni inden for Virtual Reality. De 
arbejder med at integrere VR som en organisk del af scenekunsten. Sydhavn Teater og Bombina 
Bombast har samarbejdet en række gange både i workshop og forestillingsformat.  
I 2016 var Bombina Bombast Artists in Residence hos Sydhavn Teater, der bl.a. resulterede i 
LOVE LOOP, DIRECTOR'S CUT. 

FAKTA: #THELMATOO 
Projektet tager afsæt i MeToo og den nordiske samtale, der blev skabt på symposiet #MeToo - 
et år efter på Kulturværftet. 
#ThelmaToo er en co-produktion med Bombina Bombast(SE). 
 
Mødested: Sydhavn Station  
Spilleperiode: 12. april – 29. maj 2019 
Billetpriser: 375-440kr (inkl. Champagne og andre forfriskninger) (5 billetter pr. forestilling) 
Sprog: Dansk & Svensk 
 
NB: 23. april – 3. maj spiller forestillingen i Malmø med afgang fra Inkonst 
 
Instuktion: Stefan Stanisic (SE) 
Manuskript: Emma Bexell (SE) 
Scenografi: Svante Back (SE) 
Medvirkende: Maria Carmen Lindegaard (DK), Mille Maria Dalsgaard (DK), Jerk Ohlson Westin 
(SE), Olof Yassin (SE), Svante Back (SE) 
Presse- og kommunikation: Karen Toftegaard ApS 
Grafik: Sofie Diemer 
Produktion: Sydhavn Teater & Bombina Bombast 
Tak til: Eventlimousine, Kulturværftet Helsingør og Efteruddannelsen for Scenekunst 
 
Projektet er støttet af: Bikubenfonden, Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Statens 
Kunstfond, Oticon Fonden, Dansk Skuespillerforbund, Kulturrådet, Malmö Stad, Region Skåne, 
Inkonst. 
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https://kulturcentralen.nu/evenemang/thelmatoo-bombina-bombast

