Rønne, den 2. november 2022

Repremiere og turné:

SVANEKE
- en amerikaner krydser sit spor i en coronatid.
Selvom valget nu er overstået, vil beboerne i Rønne og Svaneke de kommende dage
alligevel kunne møde en ihærdig ung mand, der uddeler informationsmateriale på torve og
stræder. Her handler det dog ikke om at promovere politik, men om Bornholms Teaters
forestilling ’SVANEKE’, som er skrevet og opført af selvsamme unge mand: amerikanske
Kevin Doyle, der blev fanget i Svaneke under den første corona-nedlukning i 2020.
Her begyndte han at studere livet og tale med folk om, hvordan det er at leve i et lille
samfund i undtagelsestilstand. Det gik der nogle måneder med, men restriktionerne blev så
lempet igen, og Kevin forlader Bornholm - men blot for at vende tilbage et år senere for at
genoptage samtalen med de samme mennesker. Hvordan har livet ændret sig? Hvad er der
sket med dem? Og hvad er der sket med Svaneke?
Det er der kommet en temmelig genrebrydende forestilling ud af, hvor Doyle blander
observationer, fotografier, video, objekter og interviews sammen til en solo-performance, der
opføres på engelsk/dansk.
Selv siger Kevin Doyle om forestillingen: ”Jeg bor til dagligt i New York og skulle bare på et
kort besøg hos min ven, teaterchef Jens Svane Bovtrup, i forbindelse med et arbejdsophold i
Finland. Men pludseligt blev jeg fanget af coronaen og fandt mig selv i Svaneke, mens det
både var vinter og coronalukket. Der skete absolut ingenting! Alt var i dvale. Så nærmest i
desperation begyndte jeg at opsøge forskellige Svanekeboere med mit kamera og min
notesblok, og det kom der til sidst en forestilling ud af, som jeg selvfølgelig håber folk
kommer ind og ser. Derfor er jeg nu på gaden og laver lidt larm the New York way!”
’SVANEKE’ blev vist første gang i 2021, men skal nu ud på en lille danmarksturné, hvor den
kan opleves følgende steder/tider:
Rønne Theater, Rønne - 5.11. og 6.11. 2022
SvanekeGaarden, Svaneke – 9.11. og 10.11. 2022
Team Teatret, Herning – 31.10 og 1.11. 2022
Momentum, Odense – 12.11. og 13.11. 2022
Teater Vestvolden, Hvidovre – 15.11. 2022 (to gange).
Teater Katapult, Århus – 16.11. og 17.11. 2022
Læs mere om Kevin Doyle her: www.doylekevin.com
Flere information hos teaterchef Jens Svane Boutrup på 2880 1810 eller Kim Caspersen på
2046 4608.
Foto: Kim Caspersen/Bornholms Teater

Med venlig hilsen
Kim Caspersen
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FAKTA-ARK

SVANEKE
Turné i 2022:
Team Teatret, Herning – 31.10 og 1.11. 2022
Rønne Theater, Rønne/Bornholm - 5.11. og 6.11. 2022
SvanekeGaarden, Svaneke/Bornholm – 9.11. og 10.11. 2022
Momentum, Odense – 12.11. og 13.11. 2022
Teater Vestvolden, Hvidovre – 15.11. 2022 (to gange).
Teater Katapult, Århus – 16.11. og 17.11. 2022
Af og med: Kevin Doyle.
Lyddesign/scenemester: Michael Brøndum
Teknikelev: Joar Cirkola
Foto: Selvportræt af Kevin Doyle.
PR og Salg: Kim Caspersen
Administration: Helle Lindblad
Producent: Bornholms Teater – www.bornholmsteater.dk
Kevin Doyle er dramatiker og instruktør med speciale i interdisciplinært teater og film. Han
har arbejdet både i USA og i Europa siden 2008. Doyle har primært fungeret som dramatiker
og instruktør, men har i de senere år udviklet sin egen tilgang til research-baseret
performance. Hans metode er at fordybe sig i et særligt emne eller et særligt sted, og
indsamle observationer, fotografier, video, objekter og interviews, som sættes sammen til en
solo-performance.
Læs mere på: www.doylekevin.com

Bornholms Teater er Bornholms egnsteater og tilbyder teaterkunst af højeste kvalitet med
solid forankring i bornholmsk kultur. Denne ambition forfølger teatret gennem produktioner af
teaterforestillinger, der ofte sætter bornholmske temaer i centrum, og gennem samarbejder
med lokale foreninger, institutioner og kunstnere på Bornholm.
Bornholms Teater er bornholmernes teater, men har også ambitioner, der rækker ud over
Bornholm, idet vi samarbejder med andre professionelle teatre i Danmark om turnéforestillinger.
Bornholms Teater er bosat på det historiske Rønne Theater fra 1823, og indgår i et aktivt og
tæt samarbejde med Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og Bornholms Dramaskole
om at præsentere et rigt og varieret udbud af teaterforestillinger, teaterundervisning og andre
kulturaktiviteter til bornholmerne og besøgende gæster.

