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ALLERØD
M.D Madsensvej 6, 3450 Allerød

HELSINGE
Bymosevej 9 - 11, 3200 Helsinge

HELSINGØR
Klostermosevej 123, 3000 Helsingørr

KØGE
Stormøllevej, 92 4600 Køge

• REX CYKLER
22 år i Nordsjælland

• REX CYKLER
Stort udvalg i cykler til
hele familien

• REX CYKLER
servicerer alle
mærker og typer af cykler

• REX CYKLER
Altid mere end
800 cykler på lager i vores
4 butikker

Så vi finder
med garanti

en der
passer dig!

BRAND VARMT
SOMMER TILBUD E-FLY Away....

A

Skal cyklen
køre problemfrit?

Service fra kr. 349,-
Vi servicerer

alle mærker og typer
af cykler

- Nu kun 14.999,-- Nu kun 14.999,--Før pri 8.99 ,

SELVFØLGELIG........
REXCYKLER.DK
Tlf: 77 66 00 10

ForestillingpåPassageFestival:
En følsomhedsanalyseafulighedensvæsen
Nikoline Jørgensen på vegne
af kunstnerisk leder JonR.
Skulberg ogConvoi
Exceptionnel

CrawlCrawlCrwal - Bora Bora - Convoi Exceptionel. Foto Louise Herrche Serup

TEATER: Socialpolitik og en af
Danmarks mest toneangi-
vende iscenesættere, Jon R.
Skulberg, forenes i værket
Crawl crawl crawl.
Jon R. Skulberg, som er

kunstnerisk leder i Convoi
Exceptionnel, går nye veje
med dette politisk inspirere-
de værk, der favner både Fi-
nansministerietsUlighedsre-
degørelser ogdebibelske kla-
gesange som inspirationskil-
der.
Crawl crawl crawl er et is-

cenesat nykomponeret kor-
værk for tolv sangere, der op-
leves fra bassinkanten i svøm-
mehallen. Et studie af kroppe,
der synger i vand, lydende i
vægtløse sekvenser. Kroppe,
der undersøger svømmehal-
lens grundtone, mens de
gransker velfærdsstatens pa-
radokser. Værket vises 28.-29.
juli i Helsingør.
Convoi Exceptionnel ud-

forsker tre rum - En gymna-
stiksal, en svømmehal og et
klasseværelse. I de forskellige
forestillinger inviterer kom-
pagniet publikum indenfor i
læringsrum og institutioner,

Værket er skabt af Convoi
Exceptionnel og Jon R. Skul-

berg i tæt samarbejde med
komponist Lil Lacy, drama-

turg AstridHansenHolm, di-
rigent Mathias Skaarup Sø-

rensen, designer Kit Wan og
vokalensemblet Ensemble
Edge.
Convoi Exceptionnel er et

scenekunstkompagni ledet af
scenograf og iscenesætter Jon
R. Skulberg. Lil LacyYkompo-
nerer korværket for de tolv
sangere fra Ensemble Edge. .
Lacy ermodtager af Sonnings
talentpris.
Ensemble Edge er et århu-

siansk vokalensemble, der
udfordrer konventionerne. I
dette værk udfordrer de den
syngende krop i vand i svøm-
mehallens særlige akustik og
arkitektur.
Korets dirigent er Mathias

Skaarup Sørensen. KitWaner
mode- og kostumedesigner
fra Hongkong. Med tekstiler
skaber han distinkte silhuet-
ter, som skaber et iktionelt
og holistisk udtryk i kontrast
til svømmehallens funktion
og arkitektur.
Spilledatoer: Passage Festi-

val, Helsingør, d. 28. - 29. juli
kl. 22.00-23.00
Lokation: Helsingør Svøm-

mehal, Borgmester P. Chri-
stensens Vej 14, 3000 Helsin-
gør
Billetter kan købes på Pas-

sage Festivals hjemmeside.

som griber dybt ind i vores
kroppe og tanker.


