Kære Play’ers!
I anledning af at vi nu har
15 år på bagen, vil vi i dette
jubilæumsskrift hylde vores
hjertebarn; Teater PLAY.
Hjertebarn, fordi vi har bygget teatret
op helt fra bunden, uden store økonomiske
midler, uden know-how om ledelse, firmastrukturer,
økonomisk styring, PR osv, og uden særlige forudsætninger
for at administrere, drive og udvikle et teater.
Dengang var vi bare glade, ny-uddannede skuespillere med
en masse idéer, og et stort ønske om at have egen scene.
Mille og en kollega startede op i 160 kvm kontorlokaler i et
gammelt pakhus i Njalsgade 21F. Vi rev alle væggene ned,
så der bare var ét stort rum. Baren blev bygget af resttræ
fra de nedrevne vægge, og 4 store hjemmebyggede skabe
på hjul fungerede både som kostumelager og som rumdelere, så der kunne være både café og teatersal. Og her udviklede teatret sig de første 6 år. Der var ingen grænser for
hvad vi kunne proppe ind på den lille scene, både af teknik,
scenografi og mennesker, og til sidst var en udvidelse
bydende nødvendig. Den kom i 2010 hvor vi rykkede over
gården til nr. 23, og fik 420 kvm! Også dem fyldte vi hurtigt
ud med forestillinger, undervisning, koncerter og shows,
men huslejen blev til sidst for voldsom og driftsforholdene
for dårlige, så i 2013 flyttede vi teatret til Strandlodsvej 7
hvor vi stadig ligger den dag i dag, og har gode forhold.

Og ja, der har været bump og deciderede store huller på
vejen hertil, men nu, efter disse mange år synes vi faktisk
vi er kommet godt i del-mål! Teatret har vokset sig større
og større gennem årene, og vokser stadig, i takt med at vi
har fået de administrative, praktiske, økonomiske og kunstneriske elementer til at spille sammen. Vi er faktisk ret
stolte af at have bygget et sted op som nu kører rundt, og
endda skaber mere og mere overskud for hvert år der går.
Vi modtager hverken driftsstøtte eller produktionsstøtte, og
det er selvfølgelig en evig udfordring fordi ALLE udgifter
skal betales af de indtægter vi selv skaber. Til gengæld, så
er vi ikke afhængige af statslige og kulturelle magthaveres
luner. Ingen kan komme og lukke os, tage støtte fra os eller
på anden måde hive fundamentet væk under os, for alt vi
gør og alt vi har, er noget vi selv har skabt.
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Hver eneste skrue er skruet i af os, hvert eneste
penselstrøg og rengøringsmoppe er svunget af os og vores
personale (i mange år kun os, inden vi fik råd til at ansætte
folk), og hver eneste arrangement, kursus, nyhedsbrev,
pressemeddelelse, showaften og teaterproduktion er
blevet stablet på benene, fordi vi har gødet jorden for
at det kunne lade sig gøre. Og derfor er hver eneste
kulturkrone tjent af os! Det føles godt ikke at være i
lommen på andre, og giver os mod på at fortsætte
i samme spor fremover. Vi håber på at eksistere mange år
endnu, og vi håber at publikum og optrædende kunstnere
fortsat vil benytte sig af teatret, og nyde at komme et sted,
hvor økonomiske begrænsninger ALTID overskygges af
lysten og glæden ved scenekunsten.
Specielt den sjove af slagsen!
Vi vil gerne takke ALLE der har været med til både småt
og stort i alle årene, og med dette jubilæumshæfte får vi
forhåbentlig fejret, hyldet, mindet og ikke mindst takket
alle de mange skønne kollegaer og produktioner vi og
Teater Play har haft glæde af i de første 15 år.

Mille Berg og Christina Sørensen
Teaterledere

MILLE BERG
Teaterleder og grundlægger af Teater Play.
Født 1973. Uddannet skuespiller i 1998.
Mille grundlagde Teater Play i 2004, og har drevet teatret lige siden.
Mille har senest spillet hovedroller i teaterforestillingerne: ”Effekten” (2017),
”Godnat, Mor” (2016), ”Superwoman” (2014), ”Min Fede Veninde” (2012),
”Stodder 2.0” (2011), ”Stodder” (2009) og ”Str. 42” (2007), samt Græsted
Revyen (2003) og ’Den Inbillade Sjuke’- Moliere på svensk (2001) m.fl.
Hun medvirkede som skuespiller i ”Linda P - Normal?” i (2016-17), og i
”Linda P’s Hovedpine” (2014), begge shows på DK-tour. På TV har hun spillet
sketches i showet ”Dybvaaaaad”, og spillede ’stuepigen Marie’ i Morten Korch tv-serien ’Ved Stillebækken’.
De sidste 23 år har hun spillet den faste rolle som den halv-retarderede voksenlærling ”Rita” med underholdningsgruppen ”Los Problemos” i hele landet. Hun er tidligere illustrator, kirkesanger og konkurrencegymnast.
I 2017 mødte hun sit livs sidste kærlighed; komikeren Kenni fra Kolding, og derudover består husstanden på
Amager af halvtidshunden Bodil, samt Milles to børn som ofte hænger ud på teatret, for det er dér deres mor er.
Mille har ingen hobbyer (bl.a. pga. den manglende fritid) men alt hvad du ser på teatret som er bygget i træ, er
hendes værk. I sjælen er Mille tømrer, og hun går under navnet ”Preben” når der går selvsving i DeWalt’en...

CHRISTINA SØRENSEN
Teaterleder på Teater Play.
Født 1986. Instruktør og underviser.
Christina kom med i Plays ledelse i 2012. Christina har en fortid i Komediehuset i Horsens hvor hun i en lang årrække både spillede, underviste og
instruerede. Så hun startede med selv at stå på scenen, men har i de seneste
mange år primært instrueret og produceret.
Senest (2019) instruerede hun Lasse Rimmer i showet ’Færre end 3’,
”Effekten” (2017), ”Alle De Gode Ting” (2016), ”Superwoman” (2014), og
”Hvem vil leve for evigt” på Teater Play (2013).
Hun var også selvstændig instruktør og medforfatter på: ”Surt Sjow” på
Teatret Damen med de 4 hoveder (2012), ”Alle er lige skæve” på Studenter-revyen (2011), og instruktørassistent
på ”Krummerne” på Teater Vestvolden under ledelse af Jan Hertz, samt på ”De Frivillige” af Von Baden.
Christina ynder at gøre ting som at tage på voksentur til Disneyland (altså uden børn..), til Fringe Festival i
Skotland og støve nye manuskripter og idéer op, og gå til alt muligt, bl.a. klatring. Man finder hende ofte arbejde
meget koncentreret på kontoret med hendes og kærestens to hunde, iført en fjollet hat, en t-shirt med noget print
som ingen har set før, eller en heldragt af gul velour..
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#vædderenertændt

TAK ER KUN ET FATTIGT ORD….
Denne jubilæumsudgivelse er ikke kun en præsentation af Plays historie, det er også en
hyldest til alle de mange dygtige kollegaer, venner, familie og andre godtfolk som
gennem årene har hjulpet os med alt muligt og umuligt. Det var ALDRIG gået uden deres
store hjælp, så TAK til alle jer der har været en del af teatrets udvikling i de sidste 15 år!

En særlig hyldest skal lyde til JOEY MILLER som også var med til at starte teatret
op, og som har bidraget med både produktion af forestillinger, instruktion, undervisning, teknisk, praktisk og administrativ hjælp, støtte og venskab gennem hele
Plays historie. Joey hoppede ind og reddede vores allerførste forestilling ”Kattejomfruen”, og så blev han hængende! Han kom med i ledelsen i 2005-06, og producerede og instruerede forestillingen ”Bare det var mig” om Preben Uglebjerg.
Den var så stor en succes at vi måtte genopsætte den, og Joey tog derefter på turné
rundt i landet i de følgende tre år. I 2011 instruerede han ”Stodder 2.0” i 2011; én
af Teater Plays allerstørste stationære succeser.

..og her burde vi køre med den sikre ”ingen nævnt - ingen glemt”, men vi vover alligevel at trække et
par navne op af hatten, for der er nogle helt specielle mennesker som, udover deres mangeårige arbejde
på Play, også var med i ledelsen og dermed tog del i den risiko det er at drive teater uden fast støtte.
Så vi vil gerne ekstra-takke disse mennsker:

VI VIL OGSÅ SIGE TAK til de folk der på andre måder har været tilknyttet Play i mange år; Birgitte
Halling-Koch og Janken Varden for at være forbilledlige mentorer i hele opstartsfasen, vores gode
gamle venner på Tårnby Teater, talentfulde Kasper Gattrup som spillede med i stort set alle forestillinger fra 2004 til 2011 og som yderligere trak Specialklassen til; Rasmus Søndergaard og Kasper Nielsen som også begge underviste hos os i en årrække, og Kasper Le Fevre, som desuden spillede succesforestillingen ’Alle de Gode Ting’ i 2016-17. Tak til vores nuværende bestyrelsesmedlemmer
Ane Høgsberg, Mikkel Baumann, og Frank Jørgensen (som også afvikler teknik på frivillig basis).
Og til Lise Baumann som var med i mange år, samt Ditte Sidelmann Brinch for at være en frelsende engel - du ved selv hvorfor.. Og så vil vi takke Anders Krag, Dennis Corlin, Morten F. Hansen,
Kenneth Hansen, Johnny Berg, Erik Sørensen m.fl. for altid at stille op med ekstra hænder i 23.
time, Benny Bang Jensen og Henrik Munch-Fals for logoer og grafisk assistance, Jesper Holger
for inspiration og evig fest i teatrets ’teenagetid’, Susanne Breuning for hjælp udover det sædvanlige,
Mads Holm Andersen for musikken, Henrik Spangsbo for lysmirakler gennem tiden, Katja Andreassen for teknik de sidste par år, Signe Nordstrand for oversættelser, Katinka, Sif, Martine og
Frida for at være med helt fra starten, de særlige venner Mads Holm, Andreas Forné og familien,
Crisse, Tobias’Tjobs’&Camilla, Mette Fjeldhoff, Monika Mazurek, Sebastian og Anders fra
Ubudne Gæster, og de senest tilkomne frivillige engle; Bjarne og Kitt. Vores søde udlejer Otto
Ellermann og vores nabofirmaer Børnehjælpsdagen og Teknisk Service for godt naboskab og
tålmodighed med vores usædvanlige virke, og en ekstra tak til Kimmy og hans folk for evig hjælpsomhed på VVS-fronten. Tak til vores familier, kærester, venner, børn og hunde for at bære over med
os - det kræver en hel del at være pårørende til selvstændige erhvervsdrivende i kulturbranchen!
Og så naturligvis alle skuespillere, instruktører, musikere, gæsteskuespillere, teknikere,
kursister, undervisere, vores stab af usædvanligt trofaste barfolk, og selvfølgelig alle de
mange fantastiske komikere der har lagt uendelige timer på scenen. Det er umulig her at nævne dem
alle, for der er mindst 50 komikere vi personligt skylder stor tak fordi de til stadighed lægger
deres testshows hos os, og trækker fulde huse fordi de er Danmarks sjoveste, dygtigste og dejligste
mennesker! Og sidst, men bestemt ikke mindst; TAK TIL PUBLIKUM! Uden jer var vi intet..

AGNETHE NORDIN
var den første tredjepart i ledelsen sammen med Mille og kollegaen Mette, helt
tilbage inden Play egentlig blev grundlagt. Vi startede nemlig op i 2002 med
at undervise og lave forestillinger med skuespilhold, mens vi søgte efter penge
og lokaler til selve teatret. Agnethe bidrog med ekstrem positivitet, energi,
idérigdom og undervisningsglæde, men desværre nåede vi ikke at lave teaterproduktioner sammen. Agnethe gik på barsel, og derefter andre veje i 2005,
og lever i dag af sine højt udviklede musiske evner.
KAREN LUNDSBY ANDERSEN var en del af ledelsen i ca tre år. Hun startede
egentlig som underviser i teaterskoleafdelingen, men vi blev snart opmærksomme
på hendes instruktionstalent og krøllede hjerne, så hun kom hurtigt med i beslutningsprocesserne, og instruerede forestillingen ”Dario Fo’s kvindemonologer”,
instruerede og var medforfatter på ”Str. 42”, ”Giro 413” og den første udgave af
”Stodder”. Hun brændte også for vores voksende comedy-afdeling, og i 2010 blev
hun headhuntet til et manager-job hos Frank Hvam.
Karen har lige siden arbejdet med comedy-management andre steder, men vi er
glade for, at hendes professionalisme, musiske nytænkning og uendelige skæve
idéer har været med til at forme Play på teaterfronten.
RASMUS KROGSGAARD vil vi også give en stor tak. Rasmus er den eneste af
de hernævnte som ikke decideret har været med i ledelsen, men hans forestilling
”Bare én gang til” om Preben Kaas, bragte både Play på Danmarkskortet og gav
en stor indtjening til teatret i økonomisk trængte tider. Han var med til at redde
teatret i en periode hvor det hele var ved at ramle om ørene på os, og det er vi
evigt taknemlige for.
I efteråret 2019 vender han tilbage til scenen med det musikalske comedyprojekt:
’Småt Brændbart’ sammen med Vicki Berlin.

TUSIND TAK ♥

- på de næste sider kan du se de mange teaterforestillinger
og shows der har været spillet på Teater Play siden 2004:
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TEATERFORESTILLINGER: Egenproduktioner og gæstespil gennem tiden…
KATTEJOMFRUEN af Cecilie Løveid
30. sep – 31. okt 2004
ÅBNINGSFORESTILLING - FØRSTE EGENPRODUKTION. Danmarkspremiere.
Et utraditionelt, eventyrligt, morsomt, skummelt og poetisk værk for hele familien.
Vi er i sagaernes tid. Pigen Clara Serena bor med sine forældre og den kloge kat Sorte i en lille havneby.
Livet går sin vante gang, indtil Clara Serena bliver overladt i den mystiske Tante Vinnikes varetægt.
Vinike er af en ond og grusom natur, og prøver med trolddom at overtage Clara Serenas liv, ungdom og
store kærlighed, sømanden Jan Hollænder. En forestilling fuld af musik, trolde, eventyr og kærlighed.

Forestillingen fik strålende anmeldelser og kørte med flot belægningsprocent for en åbningsforestilling.
Vi har senere kun produceret teater for et voksent publikum, men er meget stolte over denne helt
særlige opsætning af en - for Play - sjælden familieforestilling.
INSTRUKTION:
MEDVIRKENDE:
SCENOGRAFI:

Janken Varden.
Birgitte Halling-Koch, Mette Rye Iversen, Mille Berg, Michael Brandt,
Thomas Voss, Kasper Gattrup, Josefine Amalie Hansen og Jane Kolding
Kisser Brinch
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2004:

TEATERFORESTILLINGER 2005-2006
TRYLLEKUNSTNERENS FRIDAG

BLACK OUT

BARE DET VAR MIG

Spilleperiode: Marts 2005

Spilleperiode: Maj 2005

GÆSTESPIL
En magisk forestilling for de mindste.
Tryllekunstneren forsøger at holde fri, men det er ikke så
let som man skulle tro. Der kommer vand ud af avisen,
lysene tænder af sig selv, og den usynlige hund i snor går i
den forkerte retning.
Godt at Bamsen holder ham med selskab.

GÆSTESPIL
Gæstespil med teaterskolen Ophelias afgangshold.
Scenen er bygget om til udenrigsministeriets toilet,
hvor almindelige mennesker, afviste asylansøgere,
rengøringspersonale og ministre mødes, og underlige
konstellationer opstår.

Spilleperiode: Urpremiere. 10. nov - 4. dec. 2005, samt
Repremiere 8. sept - 7. okt 2006, og DK-turne i 3 år derefter

INSTRUKTION: Elisa Kragerup
MEDVIRKENDE: Lars Udengaard
MANUSKRIPT: Lars Udengaard

Publikum udfylder ansøgning om asyl ved indgangen, og
enkelte afvises, ligesom i virkelighedens verden…
MEDVIRKENDE: Afgangselever fra Teaterskolen Ophelia
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EGENPRODUKTION
En rejse i Preben Uglebjergs liv og sange. Mange husker Preben Uglebjerg som visesanger, med bl.a. “Pigen fra Fyn”, “Penge” og ikke mindst “Gyngerne og Karrusellen”.
I “Bare det var mig” følger vi hans liv gennem disse sange, og forsøger at give publikum et bedre indblik i hvem Preben Uglebjerg var.
INSTRUKTION: Joey J. Miller DRAMATURGI: Anita Klein
MEDVIRKENDE: I første opsætning: Kasper Gattrup, Stefan V. Jokumsen,
Ditte Louise Seibert, Katrine Læssøe Agesen og Mette Rye Iversen.
I anden opsætning: Kasper Gattrup, Stefan V. Jokumsen, Marianne S. Andersen,
Birgitte Clausson-Kaas og Katrine Læssøe Agesen

TEATERFORESTILLINGER 2006-2007
PLAY’N PINK

BASH

STR. 42 -et stykke så lækkert, at det sidder fast mellem tænderne..

Spilleperiode: nov-dec 2006

Spilleperiode: 17. - 21. dec. 2006

Upremiere. 17. maj – 10. juni 2007, samt Re-premiere 1. - 25. november 2007

EGENPRODUKTION
Kvindemonologer af Dario Fo og Franca Rame.
Mest for koner, kællinger, kyllinger og kvinder i al
almindelighed. Monologerne: “Vi har alle den samme
historie”, “Opvågnen” og “En ensom kvinde”.

GÆSTESPIL
TURRETUR præsenterer stykket ‘Bash’ af
Neil Labute. “En skæbnefortælling, der
rækker langt ud over det sædvanlige.”

EGENPRODUKTION
De superdullede københavnerkække studieværtinder Søs og Liva har taget det helt
almindelige menneske Anette Møller fra Herning ind i tv-studiet for at give hende
en make-over. En aften i selskab med kvindens indre smatso, og med garanti for
duller og deller i fri dressur..

INSTRUKTION: Karen Lundsby Andersen
MEDVIRKENDE: Mille Berg, Mette Rye Iversen
og to håndplukkede elever:
Josephine Park og Katinka Bjerregård

INSTRUKTION: Lone Pedersen
MEDVIRKENDE: Malte Frid-Nielsen
Lene Storgaard
Anders R. Gjesing
Gry Frid-Nielsen

INSTRUKTION: Karen Lundsby Andersen
MANUSKRIPT: Karen Lundsby Andersen, Mille Berg og Mette Rye.
MEDVIRKENDE i første opsætning: Mette Rye Iversen, Mille Berg,
Birgitte Clausson-Kaas, Nina Maria Branner, Richard D. Ingvarsson.
MEDVIRKENDE I anden opsætning: Mette Rye Iversen, Mille Berg, Josephine Park, Josefine A. Wullf-Høyer Hansen og Kim Wrang Henriksen.

EN VRANGFORESTILLING
Spilleperiode: 19. jan - 10. feb 2007
GÆSTESPIL v. Ulla Koppel.
Forvredne betragtninger med absurde anstrøg.
Meget absurde anstrøg...
INSTRUKTION: Ulla Koppel
MEDVIRKENDE: Christine Kjærulff, Tine Petersson,
Hanne Tvestmann, Babak Avernaghi, Frank Vakker.
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TEATERFORESTILLINGER 2008
DEN SORTE ENGEL

GIRO 413 – glemmer du, så husker jeg…

Spilleperiode: 10. – 27. januar 2008

Urpremiere. 16. april – 17. maj 2008

GÆSTESPIL med Pony Express Theater.
Et drama om Ungdom, Fængselsliv, Magt og skæbne.
Vi følger 3 unge mænd på dødsgangen, underlagt
fangevogterens luner.

EGENPRODUKTION
En hyldestforestilling til den danske sangskat. De gode gamle sange, sat i scene i en forestilling, fuld af respekt
for traditionerne og de evigtgyldige melodier.

INSTRUKTION: Michael Phillip Simpson
MEDVIRKENDE: Caspar Samsø Clausen, Elvir Ramovic,
Simon Zorde, Jens Blegaa
MANUSKRIPT:
Jean Genet

INSTRUKTION:
MEDVIRKENDE:
PIANIST:
MANUSKRIPT:

Karen Lundsby Andersen
Kasper Gattrup, Birgitte Agertoft, Ida Cæcilie Rasmussen
Christian Bøtker
Thomas Markmann og Karen Lundsby Andersen

A REPORT TO THE ACADEMY
Spilleperiode: Sep 2008

GÆSTESPIL
med den
amerikanske
skuespiller
Michael
Simpson
A monoloque
by Franz
Kafka
The year is 1917. An exceptional speaker delievers a
report to an audience of scientists. Red Peter, the
speaker, has been asked to describe his former life.
Because he has learned to speak, think and live as a
Man, he is capable of delievering his report.
But even at this point, at the peak of his development
and career, in the eyes of the world he still remains
what he was born: AN APE…
INSTRUKTION: Christina Hildebrandt
MEDVIRKENDE: Michael Simpson
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TEATERFORESTILLINGER 2009-2010
SÅ ER DER BARE OS TRE

STODDER – ET SCHTYKKE MED FISSEFILET

BARSEL -Bare vent til mor kommer hjem..

Danmarkspremiere: 5. feb-1.marts 2009

Danmarkspremiere. Spilleperiode: maj-juni 2009

Spilleperiode: november 2010

EGENPRODUKTION
En knaldet komedie med mandehørm og kvindelist.
De to sølle eksistenser Frank og Perry bor sammen i verdens
mindste lejlighed. Den er ikke rigtig skabt som delelejlighed
så det kniber med privatlivet. En dag braser alfahannen
Deke ind ad døren. Han kender Frank, tror Perry. Nej, han
kender Perry, tror Frank, og snart er Deke flyttet ind i lejligheden. Med karisma, kvindetække og godt mundtøj styrer
Deke lejligheden med hård hånd, og snart har han også
bragt en pige med ind…

EGENPRODUKTION
Tænk hvis den eneste ene var en anden? Tag en tur rundt i stodder-karrusellen
mens du venter på prinsen på den skide hest. Et comedy-drama hvor Dagens Mand
smækker kuglerne på grillen. PLAY følger op på sidste sæsons XL-succes “Str. 42”
med dette nye skod på stammen.

GÆSTESPIL
Danmarksmesteren i Story Slam 2010, Per Helge Sørensen er
tilbage med en monolog om mænd på barsel.
Efter tre måneders undercovertilværelse i de Københavnske
ammestuer, er han klar med en perlerække af historier om
kontrollerende mødre, underkuede fædre, broccoli der aldrig
bliver spist og en flyverdragt, der lugter mistænkeligt af
guldøl.

MEDVIRKENDE: Mille Berg, Kasper Gattrup, Mette Rye Iversen og Josephine A.
Wulff-Høyer Hansen
INSTRUKTION: Karen Lundsby Andersen
MANUSKRIPT: Thomas Markmann, Karen L. Andersen, Mille Berg og Mette Rye.

INSTRUKTION: Anders Krag
MEDVIRKENDE: Caspar Samsø Clausen, Morten F. Hansen
Kasper Gattrup, Kathrine Voigt og Peter J.
MANUSKRIPT: Michael Weller

•

Bliver man tilgivet, hvis man smider scanningsbilledet
væk? Og kan hun se forskel, hvis man låner naboens?
• Er det okay at lade baby sove under en parkeret bil –
hvis nu p-billetten er betalt?
• Og kan man redde sit sexliv efter mødet med den
batteridrevne brystpumpe?
MANUSKRIPT OG IDE: Per Helge Sørensen
MEDVIRKENDE:
Per Helge Sørensen
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TEATERFORESTILLINGER 2011
DET PERIODISKE SYSTEM

HVA RAGER DET GUD?

STODDER 2.0 - et schtykke TIL med fissefilet.

Spilleperiode: 2011

Spilleperiode: Februar 2011

Nyforfattet og omskrevet Re-premiere. Spilleperiode: juni 2011, samt august-september 2011

GÆSTESPIL
Det Periodiske System – En beskidt affære er en
teaterforestilling om tiltrækning, kemi og umulige
forhold.
Det er en kærlighedshistorie om to elementer, Carbon og Oxygen og deres besværlige familiemedlemmer fra det periodiske system.
Samtidig er det LabCats Theatres debutforestilling.

GÆSTESPIL fra Odsherred Teater
”Hva´ rager det Gud?” er Henrik Ipsens personlige,
provokerende og charmerende udlægning af Den
Danske Folkekirke.

EGENPRODUKTION.
”Stodder 2.0” er PLAYs udlægning af den evige historie om mænd og kvinders lange, seje kamp medog mod hinanden. Forestillingen vender alle kærlighedsklichéer på vrangen, og går lige i flæsket på
kvinderne som de måske-skyldige i “kampen om kærligheden”.
En kombi af standup, teater, musical, sit-com, revy, komedie og drama.

FORFATTER/INSTRUKTION:
FORFATTER/RESEARCH:
MEDVIRKENDE:

Thomas Wivel
Mei Oulund
Henrik Ipsen

INSTRUKTION: Joey J. Miller
MEDVIRKENDE: Mille Berg og Kasper D. Gattrup
MANUSKRIPT: Mille Berg, Kasper D. Gattrup, Morden May, Joey Miller, Karen Lundsby Andersen m.fl.

FORFATTER OG INSTRUKTØR: Kathrine Axlev
ALLE ROLLER SPILLET AF: Birgitte Clausson-Kaas
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TEATERFORESTILLINGER 2012-2013
BARE ÉN GANG TIL

MIN FEDE VENINDE

EN BLÅ ENGEL af Christian Lange

Spilleperiode: nov-dec. 2011 og
Repremiere: nov-dec 2012!

Spilleperiode: marts 2012

Spilleperiode: september 2012

EGENPRODUKTION

GÆSTESPIL / samproduktion

En klassisk komedie for alle,
både tykke og smalle..

GÆSTESPIL
Et musikalsk nærbillede af Marlene Dietrich.
En Blå Engel markerede Susanne Breunings 45-års
scenejubilæum, og spillede for fulde huse. Efterfølgende turné i sæson 2013-14: millerproduction.dk

En Preben Kaas kabaret.
Forestillingen er en eftertænksom, musikalsk og
humoristisk tur gennem Preben Kaas’ tekstunivers
tilsat zapperkulturens mere nutidige tempo og
tolkning. Mange husker stadig klassikere som ”Lykke”,
”Hva’ ska’ vi med kvinder” og ”Åh babe, kom med et
bud”. Disse værker og mange flere rives fra hinanden
og klistres sammen igen med en passende blanding
af ærefrygt og respektløshed.
Forestillingen udløste 5-stjernede anmeldelser og tog
på DK-turné i 2013-14 v. MillerProduction.dk
INSTRUKTION:
MEDVIRKENDE:
PIANIST:
TURNÉPROD.:

Jan Hertz
Rasmus Krogsgaard
Mickey Holm-Pless
MillerProduction v. Joey Miller

Vicky, ejer af et antikvariat, er temmelig
kraftig. Hun lider og lever under de morsomheder som hendes to logerende smider efter hende. Det er James, en ung forfatter, og Henry, en
ikke-så-ung bøsse, der begge mere eller mindre bevidst fastholder hende i gamle mønstre. Efter
Vickys korte romance med Tom, en smuk mandlig bog-kunde, der skal rejse udenlands i et halvt år
for at arbejde, overtaler Henry Vicky til at tabe sig, med ham som benhård træner, så Tom kan
blive overrasket over hendes forvandling når han kommer tilbage. Og overrasket, det bliver han...

INSTRUKTION: Daniel Bohr
MEDVIRKENDE: Susanne Breuning og Niels Vigild
PIANIST:
Mathias Grove

MEDVIRKENDE: Peter Zhelder, Mille Berg, Morten F. Hansen og Peter Høgsbro
INSTRUKTION: Susanne Breuning/Joey Miller
SCENOGRAFI: Loa Miller
MANUSKRIPT: Charles Laurence
OVERSÆTTELSE: Morten F. Hansen

Susanne Breuning kom også
kort forbi i 2013 og spillede
med kabareten:
MED PARYK OG VANTER
Om Bodil Steen.
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TEATERFORESTILLINGER 2013-2014
EN KOMISK EFTERSIDNING

HVEM VIL LEVE FOR EVIGT?

HOLD KÆFT - lever du endnu?

Spilleperiode: August – september 2013 - herefter DK-turné

Spilleperiode: november 2013

Spilleperiode: november 2014

GÆSTESPIL af og med Specialklassen.
En improviseret teaterforestilling, med stramt dramaturgisk
forløb. Opsætningen på Teater Play var en ur- og københavnerpremiere, og efter spilleperioden tog Specialklassen på
turné rundt i Danmark. Hver eneste opførsel var unik, for
publikum fik lov at bestemme en hel del undervejs..

SAMPRODUKTION mellem Teater 1-2-3 og Teater Play.
Forestillingen tog elementerne ensomhed og kærlighed
som drivkraft, og undersøgte lige præcis dette udsagn. Et
collageset-up baseret på individuelle dramatiske tekster.
MUSIK – live på scenen: Duoen Vulcan: Amanda Lea Kempf
& Casper Van Westhausen.
Overskuddet gik til hjemløse.

GÆSTEPSPIL af Simon Rosenbaum.
Et musikalsk puslespil hvor brikkerne er tekst og musik, som med humor, satire, poesi
og musik tager livets absurditeter under kærlig behandling.

MEDVIRKENDE: Rasmus Søndergaard
Kasper le Fevre
Kasper Gattrup
Kasper Nielsen
PIANIST:
Christian Bøtker / Mathias Grove

ISCENESÆTTELSE:
MEDVIRKENDE:
PRODUKTION:

Pia Rosenbaum
Simon Rosenbaum, Lisbeth Kjærulff og Lars Oluf Larsen.
Ina-Miriam Rosenbaum.

ISCENESÆTTELSE: Christina Sørensen
MEDVIRKENDE: Louise Kaastrup Larsen, Silan Maria Budak
Rasch, Sharbaz Sahwar, Birgitte Hvass Miller
og Rasmus Cundell.

Efterskrift: Vi mistede desværre Simon
Rosenbaum i sommeren 2015, kun få
måneder efter denne forestilling.
Æret være hans minde..
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TEATERFORESTILLING 2014 - Jubilæumsforestilling 10 år
SUPERWOMAN - dont know how to shit
10 års Jubilæumsforestilling. Spilleperiode: 30. august - 4. oktober 2014
EGENPRODUKTION
I 2007 kom “Str. 42 – et stykke så lækkert at det sidder fast mellem
tænderne”, om kvinder og vægt. I 2009 og 2011 kom “Stodder – et
schtykke med fissefilet”, om kvinder og mænd.
Og i 2014 præsenterer vi “Superwoman - dont know how to shit”, om
kvinder og kvinder; kvinders trang til at ha det perfekte liv, den perfekte
karriere, de perfekte børn, den perfekte ægtemand, den perfekte elsker,
de perfekte venner, det perfekte hjem, og den perfekte krop..
Et desperat og dødsdømt forsøg på at opretholde illusionen om den
perfekte tilværelse. Forestillingen er en combi af dialog, standup,
musical, kabaret, drama og komedie.
I tegneseriens verden er en Super(wo)man som regel en gennemgod
og uselvisk skabning, der klarer alle verdens problemer med lykkelig
udgang, men i den virkelige verden klinger titlen Superwoman en anelse
mere uhyggeligt.. Den uofficielle diagnose til moderne kvinder der kører
sig selv psykisk og fysisk ned i deres stræben efter at være perfekte i
alle livets forhold, kan ende i spiseforstyrrelser, overtræning, psykiske
lidelser, misbrug, stress, blodpropper og i yderste konsekvens - døden.
Teater Plays kællinger tager tendensen under kraftig lup; vi åbner op
for den gustne godtepose, og analyserer moderne kvinders sisyfosiske
stræben efter det perfekte liv.
INSTRUKTION: Christina Sørensen
MANUSKRIPT: Mille Berg og Christina Sørensen
MEDVIRKENDE: Mille Berg, Crisse Vallentin Strand, Camilla Hasselager,
Charlotte Liv Elvstrøm, Mette B. Purup og
Pejman Kh-Jamal/Sharbaz Sahwar
KONSULENTER: Joey J. Miller
Sanne Søndergaard
Henrik Spangsbo
Daniel Lill m.fl.
SCENOGRAFI: Teater Play
PRODUKTION: Teater Play
LYSDESIGN: Henrik Spangsbo
TEKNIK:
Tobias Grøndahl og
Joey Miller
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TEATERFORESTILLINGER 2015-2016
THE WOMAN WHO WISHED TO DIE ENHVER

GODNAT, MOR af Marsha Norman

Spilleperiode: juni 2015

Spilleperiode: juni og september 2015

Spilleperiode: april-maj 2016

GÆSTESPIL af Marcello Bosschar. CPH STAGE 2015
Frit efter “Den afdøde kvinde” et skuespil af
Brasiliens mest respekterede skuespilsforfatter
Nelson Rodrigues.
Dette er historien om Zulmira, som er gift med en
arbejdsløs mand. Hun begynder at udvikle en
paranoid opførsel, efter en spåkone advarer hende
om en “blond kvinde”. I et forsøg på at bringe
betydning til sit farveløse liv flirter Zulmira med
religion, mens hun forsøger at blive noget hun ikke
er. Hun forstår, at den eneste vej ud af sit middelmådige liv er døden, og hun begynder at planlægge
sin begravelse i mindste detaljer.

GÆSTESPIL af Teater Bajads.
Gud har, på baggrund af et utaknemmeligt folk,
kommanderet Døden til at vælge en “Enhver”, som skal
repræsentere den menneskelige race. Enhver får sin
“Regnskabets bog” udleveret og drager ud på en episk
rejse for at rense sin sjæl og gøre sig klar til at aflægge
et regnskab over sig selv for Gud. Enhver prøver undervejs på at overtale de vigtigste figurer i sit liv til at
følges med sig og tale på sine vegne.
Vil Enhver kunne befri sig selv fra al sin jordiske
bagage og blive hellig igen? Eller er han bare for
menneskelig? Han er jo trods alt Enhver….

EGENPRODUKTION
Historien åbnes med at datteren Jessie roligt fortæller Mor, at hun vil begå selvmord senere på
aftenen; hun vil låse sig inde på sit værelse, og skyde sig selv med sin afdøde fars tjenestepistol.
Jessie har planlagt, at de skal bruge denne sidste aften på at ordne negle, lægge ting i orden i
skuffer og skabe, og afslutte gamle hængepartier. Mor prøver på alle måder at få Jessie til at skifte
mening, men Jessie står fast, og har planlagt aftenen – og selvmordet – i mindste detalje.
Som dagen skrider frem afslører dialogen mellem mor og datter bid for bid grunden til datterens
beslutning.

ISCENESÆT.: Marcello Bosschar
MEDVIRKENDE: Ann Charlott Amann, Dan Schlosser,
Anders Glud Jensen, Fabiola
Gonzales, Erik Massa Mathiasen,
Hamun Maghsodlo

ISCENESÆT.: Frederikke Aspöck og Christina Sørensen
MEDVIRKENDE: Birgitte Miller, Thomas Vilhelm og
Christina Sørensen
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INSTRUKTION: Hans Nordbæk Rasmussen
SCENOGRAFI: Otte Plantener Jensen
MEDVIRKENDE: Mille Berg og Sara Klein Larsen

TEATERFORESTILLINGER 2016-2017
ALLE DE GODE TING af Duncan MacMillan

SHAKESPEARES SKURKE

MED HOVEDET I HIMLEN...

Danmarkspremiere! Spilleperiode: efterår 2016. Herefter DK-turné

Spilleperiode: efterår 2016

Spilleperiode: efterår 2016

EGENPRODUKTION
Et stykke om depression, og alt hvad du vil gøre for de mennesker du elsker.
Han er 6 år gammel. Mor er blevet indlagt. Far siger at hun ”har gjort noget dumt”.
Hun synes det er svært at være lykkelig.... Så han begynder at skrive en liste over
alle de gode ting der er i verden. Alt det der er værd at leve for…..

GÆSTESPIL

GÆSTESPIL

MEDVIRKENDE: Morten Thunbo og Runi Lewerissa

MEDVIRKENDE: Anne Karin Broberg og Susanne Breuning

SIKKE MANGE KLOKKEN SLÅR!

DEN KOMISKE TRAGEDIE

Spilleperiode: julen 2016

Spilleperiode: efterår 2017

GÆSTESPIL

GÆSTESPIL

MEDVIRKENDE: Maria Garde og Torben Sekov

MEDVIRKENDE: Mette Rønne

ISCENESÆT.: Christina Sørensen
MEDVIRKENDE: Kasper Le Fevre
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TEATERFORESTILLINGER 2017-2018
SUITCASE STORIES - af Alexandra Moltke

EFFEKTEN - af Lucy Prebble

AKVARIUM -

Spilleperiode: efterår 2017

Danmarkspremiere. Spilleperiode: forår 2017
EGENPRODUKTION
MEDVIRKENDE: Sebastian Harris, Thea Kastberg, Morten Thunbo og Mille Berg
INSTRUKTION: Christina Sørensen

GÆSTESPIL

GÆSTESPIL
MEDVIRKENDE: Jette Sophie Sievertsen, Morten Thunbo
og kapelmester Torben Kjær

HØJT FRA TRÆETS HIP HOP TOP

afgangsforestilling DDSKS Århus
Spilleperiode: efterår 2018

MEDVIRKENDE: Thomas Findval Sølvskov og Julie Jeziorski

Spilleperiode: julen 2017

A JORNADA - de Finn Methling
(REJSEN TIL DE GRØNNE SKYGGER)

GÆSTESPIL

-på portugisisk. Spilleperiode: juni 2018, CPH Stage
GÆSTESPIL v. Søren Hellerup

Et sjældent børne-gæstespil, v. Louise Schouw Teater

MEDVIRKENDE: Bete Dorgam
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TEATERFORESTILLINGER 2018-2019
UFORBEREDT - af anonym kvinde

AMAGER REVYEN

Løbende spilleperiode i 2018-19

Amagers helt egen revy!
Spilleperiode: forår 2019

EGENPRODUKTION

DE UFORBEREDTE MÆND GENNEM TIDEN: Mick Øgendahl,
Thomas Skov, Lars Hjortshøj, Tobias Dybvad, Peter Mygind,
Sebastian Dorset, Thomas Hartmann, Michael Schøt,
Simon Talbot, Lasse Rimmer og Jonas Mogensen.

EROTISK MENT?
Løbende i 2018-19
GÆSTESPIL v.
Schweinschneil Entertainment
MEDVIRKENDE: Kenni
Bitsch og Sune Wyrtz
I SIDDER PÅ EN KRO..
Løbende i 2018-19
GÆSTESPIL
MEDVIRKENDE: Mads Brynnum, Sebastian Dorset,
Niels Forsberg, Maria
Månson, Magnus Nygaard
samt gæstespillere.

GÆSTESPIL / SAMPRODUKTION
INSTRUKTION: Jakob Fauerby
MEDVIRKENDE: Dorte Munksgaard
Morten Bo
Anders Anderskov,
Birgit Kjersner
Jeanett Rytter
Birgitte Nielsen
MUSIKER:
Martin Bennebo
Revy er ligeså dansk som jordbær med fløde, tinsoldater og Kongehuset,
og netop derfor skulle der en ny revy til. Det er i omegnen af 20 år siden
Amager sidst havde sin egen revy, og nu har vi altså også en der lyder
navnet: Amager Revyen. En ny skøn revy er kommet på det danske
revy-landkort.
Det oprindelige hold bag Dragør revyen besluttede efter nøje overvejelser at der var grobund for noget større og helt nyt. Dragør revyen havde
kørt for fulde huse i mange år, i Dragør, men der var rigeligt med energi
og ambitioner til at favne HELE vores skønne ø, og opsætte en NY folkelig
og fornøjelig revy på Amager, med professionelle ambitioner. Derfor
startede holdet en ny forening op, nemlig foreningen 'Amager Revyen'.
Der var stor tilslutning fra befolkningen på øen, samt gode professionelle
og kreative kræfter udefra.
Amager Revyen bestræber sig på at på at lave den gode, kreative, spidse
og åbne revy, der imødekommer de fleste mennesker. Det er revy som
man kender det, men det er også en revy med kant.. Opsætningen i
foråret 2019 fik rigtig gode anmeldelser, både af pressen og af publikum,
og de kan læses på teatrets hjemmeside.
Amager Revyen og Teater Play har et godt og frodigt samarbejde, og vi
håber at fortsætte revyen i mange, mange år fremover!
FØLG MED PÅ WWW.TEATERPLAY.DK FOR KOMMENDE REVYER..
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STANDUP - OPEN MIC - TESTSHOWS - IMPROCOMEDY - MUSIK
Comedy-afdelingen;
Play Comedy Club
var egentlig ikke noget vi selv
havde planlagt.. Det opstod
organisk i 2006, med en ung Christian Fuhlendorff der kom forbi
vores nystartede teater, og spurgte om han måtte få en aften
om måneden til at øve impro-standup. Det blev mere og mere
populært, og comedyafdelingen blev ført videre i 2008 i samarbejde med Frank Hvam og Mikael Wulff som lavede ’Bitter Baby
Comedy Club’ der kørte for fulde huse og med gratis lagkage til
publikum hver gang. Her startede vores ugentlige Open Mic.
Det satte Play på komikernes landkort, som scenen der var god
at teste comedy-materiale af på.
De mange arrangementer vi efterhånden har i Comedyafdelingen, fungerer rigtigt godt side om side med teaterproduktioner,
idet vi får scenen brugt i perioderne mellem forestillingerne, og
publikum også i mange tilfælde overlabber hinanden i de to
genrer. Faktisk har Comedyafdelingen de sidste par år overhalet teaterdelen! De fleste af Danmarks mest profilerede komikere og upcoming komikere kommer her for at udvikle nyt standup-materiale, både på vores ugentlige open-mic, og på de talrige testshows der løbende bookes ind, når de helt store komikere skal øve op til one-man-shows. Vi har også haft en del Impro
-Comedy på plakaten, senest DM, og de faste hus-grupper:
Kosmonauterne og Ubudne Gæster, samt i sin tid Specialklassen.
Her kan du se et udpluk af de
mange, mange shows vi har
haft gennem tiden:
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STANDUP - OPEN MIC - TESTSHOWS - IMPROCOMEDY - MUSIK
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STANDUP - OPEN MIC - TESTSHOWS - IMPROCOMEDY - MUSIK
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STANDUP - OPEN MIC - TESTSHOWS - IMPROCOMEDY - MUSIK
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TEATERSKOLEAFDELINGEN - kurser i skuespilteknik og standupcomedy
Teater Play har altid haft undervisning sideløbende med de professionelle teaterforestillinger og comedyshows. I Teaterskole-afdelingen kan børn, unge og voksne
få undervisning i skuespilteknik og spille forestillinger på vores årlige TeaterskoleFestival i foråret. De sidste 8 år har vi også udbudt et Comedyhold, da vi synes det
manglede et grundkursus for upcoming nye komikere. Vi har desuden et Forberedelseshold for aspiranter der
ønsker at søge ind på Scenekunstskolerne, samt et samarbejde med Skuespillerværkstedet som har lejet sig ind,
og underviser unge talenter på fuld tid i dagtimerne.
Alle kursister har mulighed for at se alle teaterforestillinger og shows på Teater Play, og de bliver en del af et
levende teaterhus med aktivitet døgnet rundt. Hver sæson har vi ca. 100 kursister der alle går på hold, fast en
gang om ugen. Igennem tiden er der udklækket mange talenter, nogle er kommet ind på en skuespilleruddannelse og har fået succes ad den vej, nogle startede på vores Comedyhold og er siden blevet kendte komikere.
Men det vigtigste for os i denne afdeling er, at alle får et godt forløb, hvor de føler de kommer videre ud i
verden med større selvtillid, selvbevidsthed og god etik, både mht arbejdsmoral og medmenneskelighed.
Det ligger os meget på sinde at skabe en tryg og rar atmosfære på alle hold,
så der er rum til udvikling af både grupperne og de enkelte individer.
Alle hold har spillet to forestillinger årligt, siden 2002, så det er MANGE elevforestillinger og MANGE kursister der har været igennem møllen!
Vi kan umuligt vise alt her, men har valgt nogle billeder ud:
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TEATERSKOLEAFDELINGEN - kurser i skuespilteknik og standupcomedy
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TEATER PLAY - Strandlodsvej 7 - 2300 Kbh S - www.teaterplay.dk - kontakt@teaterplay.dk - tlf. 21 84 57 73
TEATER - STANDUP - IMPROCOMEDY - TESTSHOWS - REVY
- GÆSTESPIL - KURSER - UDLEJNING - TEATERCAFÉ
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Bagsidefoto: fra 10-års jubilæumsforestillingen ’Superwoman’ 2014. Jubilæumshæfte udarbejdet af: Mille Berg, 2019.

JUBILÆUMSSKRIFT 2004-2019 - de første 15 år...

