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Kultur

Slow frådser på Glyptoteket
KULTURELT: Slow på Glyptoteket torsdag 12. april kl. 17-22 beskæftiger sig med temaet fråds. Gæstere
kan opleve den nyåbnede særudstilling Beriget & Beruset. Der er overdådig musik af operastjernen
Lisbet Balslev i Festsalen og Brahms på firehændigt klaver. Tv-vært Kristoffer Eriksen fra DR3-serien
Superrig i slummen fortæller om sine oplevelser med ekstrem ulighed og de privilegeredes trang til at
cmo/pr-foto
markere social status.

Kevin Kiernan-Mollov kom
til Danmark for at starte et
liv med sin danske kæreste.
Han forsøger at leve af
skuespillet, og hans næste
job er en rolle i Hamlet i
Helsingør. Foto: Sarah Walker
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■ På rekordtid har BISSE

formået at udmærke sig
som en af Danmarks mest
excentriske og produktive
sangskrivere. Kun halvandet
år efter debuten PMS udkom
Bisses femte studiealbum
Højlandet. Der er koncert med
Bisse lørdag kl.  i Vega.

Mand spiller rollen som Jackie
Kennedy i et nyt teaterstykke
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TEATER. Kevin Kiernan-Mollov spiller Jackie Kennedy i tragi-komisk stykke baseret på
virkelige hændelser. Forestillingen kan ses på Teatret ved Sorte Hest fra 20. april.
AF SIMON REENBERG
sre@minby.dk

MULTITASKING: Fem roller, fem
forskellige amerikanske dialekter og fem forskellige kostumer. Det er alt sammen noget
den australske nørrebroer Kevin Kiernan-Mollov skal jongelere med, når han går på scenen i det komisk tragiske stykke The Art Of Falling.
»Det er rigtig sjovt for en
skuespiller at få lov til at spille så mange roller i det samme
stykke. Det er selvfølgelig også
en udfordring at skulle sætte
sig ind i fem forskellige personer med hver deres dialekt og
kostume,« siger Kevin KernanMollov.

U

Det kan godt lyde lidt tragisk det hele.
Men det er også en rigtig sjov fortælling. Konfrontationen mellem Jackie Kennedy og de to kvinder er nærmest en
verbal slåskamp, som er ret komisk.
KEVIN KIERNAN-MOLLOV, skuespiller
Stykket er baseret på den
sande historie om en mor og
datter, som bor i et faldefærdigt hus. De er fanget i en cirkel af dovenskab, ugidelighed
og manglende gåpåmod.
Det når til et punkt, hvor
sundhedsmyndighederne skrider ind over for de to kvinder
og smider dem ud af huset.

De sande omstændigheder
omkring stykket var en større mediesag tilbage i 1970’erne,
fordi de to kvinder er i familie
med Jackie Kennedy, den tidligeres amerikanske præsident,
John F. Kennedys kone.
I stykket spiller Kevin Kiernan-Mollov blandt andet Jackie Kennedy, som betalte for, at

hendes to familiemedlemmer
kunne komme på fode igen.
»Det kan godt lyde lidt tragisk det hele. Men det er også
en rigtig sjov fortælling. Konfrontationen mellem Jackie
Kennedy og de to kvinder er
nærmest en verbal slåskamp,
som er ret komisk. Og alene
det faktum, at jeg som mand
spiller Jackie Kennedy er ret
sjovt,« siger Kevin KiernanMollov.
Ud over at gå fra stedet med
et godt grin håber han, at folk
vil blive efterfaldt med en følelse af empati og eftertænksomhed.
»Forhåbentlig vil de tænke
over, hvordan kvinder havde
det i fortiden, og hvordan det

■ Vega og bookingbureauet
Colossal slår for tredje år i træk
dørene op for en weekend
i den mørke, progressive og
eksperimenterende musiks
tegn. A Colossal Weekend
fredag, lørdag og søndag
byder blandt andet på koncert
med danske MØL (foto).

har ændret sig. Det er faktisk ikke så mange år siden,
at kvinder ikke havde de samme muligheder som mænd,«
siger han.

Inspireret af kultfilm
Sammen med to kvinder, som
spiller hovedrollerne som henholdsvis moren og datteren,
indtager Kevin Kiernan-Mollov Teatret ved Sorte Hest fra
20. april.
The Art Of Falling er skrevet af forfatter og dramatiker
Sara Stridsberg. Stykket er inspireret af kult-dokumentarfilmen ’Grey Gardens’ (fra 1975)
af brødrene Maysles, der gennem nogle måneder fulgte de
to kvinder.
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■ Sanger og sangskriver
MICHAEL HAMILTON kigger
igen forbi Zeppelin Rockbar
med sine sange og sin unikke
måde at håndtere et publikum
på. Lige som sidst varmer
SEBASTIAN DORSET (foto)
op med et stand up-sæt. Det
er torsdag . april kl. .
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Trommeshow med ild og vand

Børneteater med en bedemand

Sprød guitarlyd fra Dire Straits-kloner

KONCERT: Copenhagen Drummers vender tilbage til Bremen
Teater med et nyt og medrivende show, hvor de i løbet af 90
minutter tager publikum med ind i deres fantasifulde univers.
Det er nu mere end 7 år siden trommedrengene vandt Talent
2010 på DR. Siden har de vundet melodi grand pric med Emmelie de Forest. I Bremen kan de opleves med lys, ild og vand
cmo
på lørdag kl. 15 og kl. 20.

BØRNETEATER: Forestillingen ’Paradis’, der i denne uge gæstespiller på Teatret Zeppelin, er Kim Fupz Aakesons historie om
bedemanden, der en dag møder en ung, død pige fuld af drømme om det liv, hun skulle have haft. Mødet sætter spor i bedemandens liv og hverdag, for hvis livet ikke nås, mens man lever – kan man så indhente det, man ikke nåede et andet sted?
Claus Mandøe er på scenen. Se spilletider på zeppelin.dk cmo

KONCERT: Selv om Dire Straits ophørte i 1995 lever musikken videre i bedste stil. Coverbandet Dire Straits Project leverer sin
egen fortolkning med lange guitar soloer og flotte introer. Så
hvis du savner Dire Straits sprøde guitarlyd, har du chancen
for guitar på højeste plan. Koncerten finder sted på Zeppelin
Rock Bar på lørdag kl. 20.30. Det koster en halvtredser at rocke
cmo
med.

