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Gadeteatret Hmf Brændende Kærlighed er klar med årets sommerforestilling

FRIENDLY FIRE
- benspænd og baghold i familien
premiere den 24.juni 2012 i Kongens Have i København
Ikke hele Kongens Have er i disse uger omdannet til EM-festområde.
På den plæne, der vender ud i mod Sølvgade/Nørre Voldgade
(i folkemunde kendt som Valnøddeplænen) er teatret Hmf Brændende
Kærlighed fra den 24.juni tilbage på græs med den spritnye og dugfriske
komedie Friendly Fire.
I Friendly Fire møder vi familien Friendly, samtidens venligtsindede
overskudsmennesker, der nyder det gode liv, et lille glas og et
hurtigt slag tennis. Sønnen Oscar er sprængfyldt af ungdommelig
uforfærdethed. Han vil erobre verden og sit eget liv. Han vil være
en helt. Han vil drage ud i krigen og vise, hvad han dur til. Her
stivner smilet dog. Og familien viser, hvad den i virkeligheden gjort
af. Oscar må sande, at det bliver på hjemmefronten, hans slag skal slås.
Friendly Fire er en forestilling om familien. Den familie, som vi elsker
og hader og har så vanskeligt ved at slide os fri af…
Forestillingen er GRATIS og alle er velkomne. Børn ifølge med voksne.
Medvirkende: Tea Rønne, Kristian Dinesen, Jens Kløft
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Hele august måned drager Hmf Brændende Kærlighed på turné og møder publikum
overalt itilDanmark.
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Yderligere info: Tine Bertelsen, tel. 2615 6051 eller Annegrete Kraul, tel. 20421806
FOTOS til brug ved omtale af forestillingen kan hentes på www.braendendekaerlighed.com / presseservice
Brændende Kærlighed er et turnerende gadeteater, der sidste år kunne fejre 25 år. Teatret spiller sine forestillinger, der hvor folk
de er: I parker, på gader og stræder. Teatrets fortæller deres historier med få og enkle virkemidler, en masse energi, fysisk overskud
og komik. Brændende Kærligheds forestillinger er nærmest ordløse og kan derfor forstås af alle, uanset hvilket sprog, man taler
eller hvilken kultur, man kommer fra. Teatret turnerer i ind- og udland, og har på det seneste spillet i Mexico og i Norge.
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