Nyt dansk teatersamarbejde

Aalborg – København tur/retur
To af de stærke spillere inden for ungdomsteater i Danmark går nu sammen om to nye forestillinger. Det drejer sig om det nyetablerede MÆRKVÆRK og Teater Nordkraft. I løbet af de næste to sæsoner skaber de sammen to forestillinger til teenagere. Begge forestillinger spiller i Aalborg og
København.
Teater Nordkraft er et af Danmarks toneangivende teatre, der præsenterer ny
og udfordrende scenekunst på tværs af genrer, nationalitet og alder, mens
MÆRKVÆRK (tidl. Alias Teaterproduktion) har virkelig godt tag i det unge
publikum med forestillinger, der rammer ned i de udfordringer, de unge har
på vejen til at blive voksne. Nu går de to teaterledere Jakob Højgaard Jørgensen og Anne Gry Henningsen med deres respektive teatre i ryggen sammen
om at skabe to ungdomsforestillinger i de kommende to sæsoner.
– Jeg glæder mig over samarbejdet med Jakob Højgaard Jørgensen og Teater
Nordkraft og til at få et tilhørsforhold til en fast scene. Dels åbner det store
hus på Teglgaards Plads i Aalborg med systue, værksted og fire teatersale en
masse muligheder, dels har Nordkraft været med til at åbne dørene ind til
lokale samarbejdspartnere som Aalborg Ungdoms Skole – projekt 9220, som
vi skal arbejde sammen med i forbindelse med researchen til forestillingerne,
fortælle Anne Gry Henningsen, kunstnerisk leder af MÆRKVÆRK.
Rent praktisk kommer Anne Gry Henningsen til at pendle mellem byerne,
ligesom de to forestillinger skal spille i både København og Aalborg. Den
første »+1« om unges ensomhed i den digitale verden får urpremiere i København 20. oktober i år på Teater GROB og rykker derefter til Aalborg, mens
den anden, »Stræber«, om kampen for at lykkes som ung får urpremiere på
Teater Nordkraft og rykker til København efterfølgende. Begge forestillinger
udvikles i begge byer.
– Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at indgå et samarbejde mellem Teater Nordkraft og ungdomsteatret MÆRKVÆRK. MÆRKVÆRK har de seneste år stået for nogle af de bedste danske ungdomsforestillinger, hvoraf flere
har gæstespillet på Teater Nordkraft. Jeg glæder mig til, at vi nu får lejlighed
til sammen at udvikle to forestillinger til glæde for unge i Aalborg og resten
af landet, fortæller teaterleder Jakob Højgård Jørgensen.
Anne Gry Henningsen har fra 2006 – 14 været en del af produktionsfællesskabet Alias Teaterproduktion. Her har hun skabt anmelderroste og Reumert-nominerede forestillinger for det unge publikum. Nu har hun valgt at etablere
sit eget teater – MÆRKVÆRK. – og de fire ungdomsforestillinger, hun hidtil
har skabt, vil fremover blive videreført af MÆRKVÆRK. Det drejer sig om:
»VILDT VOLDSOMT VENSKAB« fra 2011, »4,1 PROMILLE« fra 2012, »Fucking Fattig« fra 2013 og »traditionen TRO« fra 2014.
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