OPLEV KOSMOS I 2018
En udendørs forestilling instrueret af Maria Lexa
Teater, dans, komik, maskefigurer, store dukker og live musik!
Vi gentager successen fra 2017, hvor KOSMOS spillede under Aarhus Festuge i
Kvindemuseets Have. Det blev så stor en succes, at vi er i fuld gang med at
planlægge en udvidet turné af KOSMOS for sommeren 2018.

HVAD ER KOSMOS?

• Kosmos er en hyldest til Moder Jord.
• Stykket spilles uden ord - det skaber et universelt sprog gennem kropsudtryk,
musik, og kraftfulde visuelle oplevelser.
• Kosmos er sanseligt og umiddelbart.
• Teaterstykket bygger på en enkel fortælling, der fører tilskueren på en rejse
gennem drama, latter, skønhed og ren magi.
• Kosmos opføres for et bredt publikum i alle aldre og fra forskellige kulturer.
Produktionens masker og dukker er kunstværker i sig selv. KOSMOS benytter
træmasker – hvoraf nogle er håndlavet af maskemestre i Bali og andre af den
danske kunstner, Kirsten Gitz-Johansen. Dukkerne er fremstillet af Maria Lexa.

NICE TO KNOW
KOSMOS GÆSTESPIL
Hele setuppet kommer gerne til dig på festivaler, kultur- og flygtningecentre,
højskoler, efterskoler og andre uddannelsesinstitutioner.
TEATERWORKSHOP
Du kan ovenikøbet kombinere det med en inspirerende teaterworkshop ledet
af Maria Lexa.
EN INTERAKTIV TEATEROPLEVELSE
Vores optræden består af et optog gennem byen eller festivalpladsen
efterfulgt af en koreograferet forestilling.
Efter forestillingen inviteres du til at blive på spillepladsen for at møde de
medvirkende og deltage interaktivt sammen med dem. Forestillingen inddrager
maskespil og dukkespil, hvor skuespillere optræder inden i store, 3 meter
høje dukker.
EN MUSIKALSK TEATEROPLEVELSE
Teaterstykkets originale musik er komponeret og spillet af Maria Kruchov Midtiby.
De medvirkende kommer fra Aarhus’ dynamiske teater og musik miljø.
KUNSTNEREN BAG KOSMOS
Maria Lexa har studeret med mesterlæreren Etienne Decroux i Paris.
Hun har i over 25 år arbejdet i Norden som skuespiller, instruktør, mesterlærer
og direktør på en international kvindekunst festival i Aarhus.
Siden 2001 har hun også været kunstnerisk leder på Sun & Moon Ensemble en teatervirksomhed i San Francisco.

NEED TO KNOW
Varighed:
Forestillingen varer 30 minutter. Optoget er efter aftale.
Gratis entré.
Turnéperioden:
August-september 2018. Der er også mulighed
for at arrangere gæstespil uden for turnéperioden.
Gæstespil:
Arrangøren står for rejse og evt. bespisning og overnatning
I tilfælde af regnvejr, kan stykket spilles indendørs
Spillepladsen: mindst 8m. bredt x 6m. dybt og 3.5 m.
VIL DU ARRANGERE ET GÆSTESPIL MED KOSMOS?
Kontakt venligst Maria Lexa
på mail: sunxmoon.lexa@gmail.com
Eller Inge Strandby
på mail: isj@kundu.dk
VIL DU VÆRE MEDVIRKENDE I KOSMOS?
Auditions for nye medvirkende afholdes i Aarhus i maj 2018.
Ønsker du at arrangere en audition?
Kontakt venligst Maria Lexa
på mail: sunxmoon.lexa@gmail.com
VIL DU VIDE MERE OM KOSMOS?
Besøg Kosmos’ Facebookside
Se youtube video fra forestillingen (30 minutter).
Se youtube trailer fra forestillingen (2 minutter).
For info og fotos fra Marias tidligere arbejde,
Besøg Maria Lexas hjemmeside

Produktionen blev skabt i 2017 i samarbejde med FO-Aarhus
og blev støttet af DATS og af Aarhus Kommune.

