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Rønne, den 24. januar 2022 

 

 
 

”Turist” på Rønne Theater 
- en ferie du gerne vil hjem fra! 
 
 
Drømmer du også om ferieparadiset? Pakke sandaler, bandana og solcreme for at drage 
afsted mod fjerne kyster og nye verdener? Komme hjem som et nyt og bedre menneske med 
tasken fuld af livsbekræftende og mindeværdige øjeblikke …? 

I disse tider er det næsten provokerende spørgsmål, men ikke desto mindre    
er det bl.a. dét, det handler om, når Bornholms Teater markerer genåbningen af teaterlivet 
med årets første gæsteforestilling på Rønne Theater den 29. januar. 

Gæsterne udgøres nemlig af medlemmer af nogle af Danmarks bedste danseensembler, der 
kommer på besøg med forestillingen ’Turist – en ferie du gerne vil hjem fra’, der tilmed har 6-
stjernede anmeldelser fra både Århus Stifsttidende og Kulturnyt med i bagagen. 

Forestillingen tager et humoristisk greb på tre forskellige turisttyper: verdensmanden, 
backpackeren og charterturiste, der hver især begiver sig ud på deres livs rejse ind i 
en forunderlig verden af ferieønsker, drømme og mareridtsscenarier! For noget går galt, og 
de tre elskelige individer må indse, at det i sandhed ikke handler om destinationen, men om 
vejen dertil – og skæbnen vil, at deres unikke drømmerejser ender i en kaotisk kampzone om 
retten til smukke øde landskaber, swimmingpools og helstegt pattegris eller croissant og 
cortado på fortovscaféen i Nice.  
Det er actionfyldt fysisk dansekomedie om livet som turist, og om hvordan mødet med andre 
kan få både de bedste og de værste sider frem i os.  

Medvirkende: Petras Lisauskas, Mikolaj Karczewski og Kasper Buus 
Koncept & koreografi: Jannik Elkær og Kristoffer Louis Andrup Pedersen 
Producent: Don Gnu, Bora Bora - Dans og Visuelt Teater 

Spiller på Rønne Theater lørdag den 29. januar – kl. 19.30 
 
Flere information hos Jens Svane Boutrup på 2880 1810 eller Kim Caspersen på 2046 4608.  

Med venlig hilsen 

 
Kim Caspersen  


