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Gadeteater  rykker  ud  i  parcelhuskvarterer  
  
Med  løftede  pegefingre  og  mild  forvirring,  strømmer  de  Skøre  Strømere  ud  i  
parcelhuskvartererne  i  Helsingør,  Espergærde  og  Ålsgårde!  Lov  og  orden  skal  opretholdes,  
og  det  gør  det  skrupskøre  politikorps  med  humor,  kærlighed  og  et  blink  i  øjet.  
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Torsdag  den  14.  maj  præsenterer  PASSAGE  Festival  forestillingen  “Skøre  Strømere”  med  
Dansk  Rakkerpak  i  Helsingør  (kl.  10.00),  Espergærde  (kl.  12.00)  og  Ålsgårde  (kl.  14.00).  
Forestillingen  vil  blive  opført  på  parcelhusveje  under  kontrollerede  forhold  og  med  fuldt  hensyn  til  
forsamlingsrestriktioner  i  forbindelse  med  Covid-19.  
  
Dansk  Rakkerpaks  forestilling  “Skøre  Strømere”  er  en  parodi  på  en  politipatrulje,  som  har  
begejstret  flere  generationer  af  gadeteaterpublikum  bl.a.  til  PASSAGE  Festival.  Og  nu  i  en  krisetid,  
hvor  moralen  skal  holdes  oppe  og  humøret  højt,  er  der  hårdt  brug  for,  at  patruljen  rykker  ud.  Der  
skal  holdes  et  skarpt  øje  med,  om  regler  og  retningslinjer  overholdes  i  baghaverne!  
  
Publikum  skal  ikke  komme  til  festivalen  –  festivalen  kommer  til  publikum  
De  Skøre  Strømere  laver  gøgl  i  gader,  hvor  der  før  var  masser  af  børneliv,  men  hvor  der  nu  de  er  
temmelig  stille.  Arrangementet  er  tilrettelagt  således,  at  det  er  tilgængeligt  for  både  institutioner  og  
borgere  i  bysamfundene  som  er  isolerede  eller  afskåret  fra  deres  daglige  sociale  fællesskab.  Det  
kan  være  børnehaver,  skoler,  medarbejdere  i  socioøkonomiske  virksomheder  eller  borgere  i  
forskellige  kommunale  botilbud.    
  
Arrangementet  bliver  et  underholdende  møde  med  den  stille  parcelhusvej  og  livlig  gadeteater.      
  
Hvis  man  ønsker  at  deltage  i  arrangementet  som  gruppe,  skal  man  henvende  sig  til  Helsingør  
Teater  senest  12.  maj.  Kontakte  producent  Maja  Bonde  Holtze  på  telefon  2120  0581  eller  mail  
mh@helsingor-teater.dk.    
  
Forestillingerne  arrangeres  i  samarbejde  med  Café  Chaplin  med  støtte  fra  Velliv  Foreningen.  
    
“Skøre  Strømere”  kan  opleves  torsdag  14.  maj:  
Ørebakken  i  Helsingør,  kl.  10  
Diamantvej  i  Espergærde,  kl.  12  
Thorsvej  i  Ålsgårde,  kl.  14  

