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Teatret Brændende Kærlighed i Kongens Have sommeren 2014

FEJL 404

- en komedie om egne fejl og andres ulykke

Ingen sommer uden gadeteatret Brændende Kærligheds muntre forestillinger i Kongens Have i
København. I år er det fejl – både egne, men især de andres – der tages under kærlig behandling.
Forestillingen er for alle uanset alder og herkomst. Det er ganske gratis og premieren er søndag
den 22.juni kl.16.00
En ubetydelig fejl sniger sig ind i hverdagen. Idyllen er brudt, hyggen er i fare, raseriet vokser og snart skal det gå
ud over nogen. Ulykkeshjulet er sat i bevægelse…
I Fejl 404 møder vi tre moderne mennesker, oplyste og med fuld fart på, og, viser det sig, med uendelig lidt plads
og tålmodighed til selv det mindste fejltrin. Fejl 404 er historien om den lille splint i foden der bliver sømmet i
naboens kiste. Men også en historie om den lille håndsrækning der kan starte en lavine af hjælpsomhed. Fejl 404
er gadeteater leveret i Brændende Kærligheds unikke, fysiske, ordløse teaterstil fuld af komik, poesi, energi og
fortælleglæde.
Forestillingen er GRATIS og alle er velkomne. Børn dog i følge med voksne. Tag din elskede, din nabo, din mor
eller dine kolleger under armen og læg turen forbi de grønne bænke på Valnøddeplænen i Kongens Have. Og har
du ikke nogen at tage med, så kom endelig alligevel og vær med.
FEJL 404 spiller 22.juni - 20.juli, tirsdag- fredag kl. 19, lørdag-søndag kl. 16.
Sted: Kongens Have (indgang overfor Statens Museum for Kunst).
I august måned er forestillingen på turné i hele landet.
Medvirkende: Line Svendsen, Kristian Dinesen, Jens Kløft Manuskript: Annegrete Kraul & Jens Kløft Instruktion:
Bodil El Jørgensen Scenografi: Henriette Drejer Lubanski
Forestillingen er støttet af Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg og Københavns Kommune.
Yderligere info: Annegrete Kraul, tel. 2042 1806 /annegretekraul@gmail.com
FOTOS kan hentes fra www.brændendekærlighed.dk/ presse
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