Liva
- en kabaret om frihed

Liva
- en kabaret om
frihed
”Den som holder sjælen rank,
kan aldrig blive træl. Ingen kan
regere det, som vi bestemmer
selv”.
Ellen Hillingsø spiller den kendte og
elskede revystjerne Liva Weel i denne
forestilling, der fusionerer revy,
kammerspil og teaterkoncert.
Vi møder Liva som en kvinde, der insisterer på
sin frihed - kunstnerisk såvel som personligt. På
begge fronter oplever hun en opblomstring under
krigen, da friheden er under pres.
Sammen med PH skriver hun den ikoniske tekst til sangen Man binder os på mund og hånd og med de
dobbelttydige linjer, der narrer både censuren og nazisterne, synger hun sig lige ind i danskernes hjerter.
Liva udødeliggjorde sange af blandt andre PH, Kai Normann Andersen og Børge og Arvid Müller, og en
række af disse sange fra 1930’erne og 1940’erne indgår i forestillingen.
Liva var elsket af sit publikum og af sine mange skiftende bejlere og ægtemænd. Men hendes
kompromisløse trang til at bestemme selv gav hende både voldsomme personlige nederlag og store
kunstneriske sejre. Birgitte Raaberg, Henrik Koefoed og Karsten Jansfort lægger krop og stemme til
mænd, elskere, veninder, påklæderske, teaterdirektører, familiemedlemmer og revyforfattere. Jens Krøyer
står for musikken. Ene mand med et klaver personificerer han den måske vigtigste mand i Livas liv;
akkompagnatøren - den tavse mand, der kærligt leverer tonerne til Livas sang.
Liva indgår i Folketeatrets række af forestillinger om store danske kulturpersonligheder.
MEDVIRKENDE: Ellen Hillingsø, Henrik Kofoed, Birgitte Raaberg Karsten Jansfort
INSTRUKTION: Rolf Heim, SCENOGRAFI: Sidse Jørgensen, MUSIKER: Jens Krøyer

Liva spiller på Hippodromen
16.11.17 – 23.12.17 og 3.4.18 – 15.4.18
Tirsdag til fredag kl. 20.00
Lørdag kl. 17.00
Søndag kl. 15.00

		Revyens Liva

Gå på opdagelse i det atmosfæriske Revymuseet på Frederiksberg, få en optakt og en
introduktion til museet ved museumsinspektør Rikke Rottensten samt en sandwich og en
genstand.
Herefter samler en bus jer op og kører jer direkte fra museet til Folketeatrets hovedindgang i
Nørregade. Her skal I se Liva på Hippodromen og drikke et glas crémant i pausen.
Grupper er på min. 20, max 54 pers. og gruppepakken kan købes til tirsdage, onsdage og
torsdage i spilleperioden

Program:
Kl. 17:30
Kl. 17:45
Kl. 18:15
Kl. 18:30
Kl. 19:15
Kl. 20:00

Dørene åbner til Revymuseet, Allégade 5, 2000 Frederiksberg
Optakt ved museumsinspektør Rikke Rottensten
Udforsk Revymuseet på egen hånd og mød museumsinspektør Rikke Rottensten
Sandwich og en genstand (øl, vin eller vand) samt forestillingsprogram
Afgang med bus direkte fra Revymuseet til Folketeatrets hovedindgang i Nørregade
Liva på Hippodromen i prisgruppe O eller A
Et glas crémant i pausen
Normal pris:
540 kr.
Almindelig gruppepris til Liva:
Gruppe 20 – 49 pers.
455 kr. Spar 23 %
270 kr.
Gruppe 50 – 54 pers.
445 kr. Spar 25 %
255 kr.
Ung under 25 år.
410 kr. Spar 31 %
210 kr.

For reservationer kontakt Gruppe- og eventafdelingen Kamilla og Jeppe på event@folketeatret.dk
På alle bestillinger kommer et fakturagebyr på 45 kr. og et forsendelsesgebyr på 35 kr.

