100 KØBENHAVNERE PÅ SCENEN
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100% KØBENHAVN af Rimini Protokoll
Skuespilhuset, Store Scene 8., 9. & 10. aug. kl. 20 & 11. aug. kl. 17 – billetsalg åbner 15. maj
Hvem er københavnerne? Hvordan lever de? Og er de virkelig verdens lykkeligste folk? Nu får du
chancen for at møde menneskerne bag statistikkerne, tallene serveret med hud, hår og holdninger, når
100 helt almindelige københavnere går på scenen på Det Kongelige Teater under augusts Metropolis
Festival 2013. Statistikker om 559.132 københavnere og 100 individuelle menneskeskæbner mødes i
et kærligt, humoristisk og provokerende forsøg på at gribe byens sande identitet.
Et levende øjebliksbillede af København
Københavns Internationale Teater og Det Kongelige Teater præsenterer 100% KØBENHAVN af Rimini
Protokoll under Metropolis Festival, der hele august sætter byen til debat gennem forestillinger og
projekter i, om og med København. 100% KØBENHAVN rykker byen ind på scenen og sætter
københavnerne under luppen i et overraskende, rørende og humoristisk øjebliksbillede af København.
Er københavnerne glade for deres by? Eller ensomme? Går de ind for ægteskaber mellem samme køn?
Cykler de over for rødt? Hvad ville de ændre i vores samfund, hvis de kunne bestemme?
Men hvordan finder man 100 medvirkende? Man lader dem finde hinanden. Gennem en flere måneder
lang statistisk kædereaktion peger de én efter én på den næste i kæden, indtil de til slut sammenlagt
demografisk afspejler 100% København: 51 kvinder. 14 født uden for Europa. 50 som bor alene. 8
arbejdsløse. 30 under 25 år. 23 indfødte københavnere, osv.
Karl og de 99 andre københavnere
Kæden er sat i gang, og den 1. procent er fundet. Han er pensioneret statistiker, er 69 år, bor alene og
hedder Karl. Karl samler på køreplaner, handler i Irma og lytter til sine 3000 klassiske cd’er, men
bryder sig ikke om metroen: ”Den er menneskefjendsk, og man står som sild i en tønde. Jeg vil gerne have
sporvognene igen, der kører over jorden.”
Til august kan du møde Karl og de resterende 99% på scenen i Skuespilhuset. Gennem livemeningsmålinger, afstemninger og overraskende statistikker blandet med personlige fortællinger
bliver vores billede af København udfordret, og fordomme og klichéer afløses af en mangfoldig
forståelse for byen.
Samarbejde mellem Københavns Internationale Teater og Det Kgl. Teater
Det Kongelige Teater ser frem til samarbejdet. ”Jeg finder projektet i højeste grad interessant og
værdifuldt, både for Det Kongelige Teater og for byen København … og i bredere forstand for både
teaterlivet og for den samfundsmæssige debat i dagens Danmark”, fastslår skuespilchef Emmet
Feigenberg.
”100% KØBENHAVN er en af de mest vedkommende og debatskabende forestillinger, vi har set de seneste
år, og vi glæder os til at udfordre københavnernes selvopfattelse og andres billede af os”, siger Trevor
Davies, kunstnerisk leder fra Københavns Internationale Teater.
Virkelighedsteatrets mestre
Konceptet 100% er skabt af Rimini Protokoll fra Berlin – doku-teatrets fornyende mestre, der har
markeret sig internationalt som en af vor tids mest interessante kunstnergrupper, og som har vundet
adskillige priser for deres arbejde med at sætte virkeligheden på scenen. 100% er tidligere
gennemført i 10 byer bl.a. Berlin, Melbourne, London, Oslo og Athen.
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For yderligere information, kontakt kommunikationskoordinator på Københavns Internationale
Teater Louise Kaare Jacobsen på lkj@kit.dk eller tlf. 23 80 55 39.
FAKTA
100% KØBENHAVN af Rimini Protokoll præsenteres af Københavns Internationale Teater og Det
Kongelige Teater i samarbejde med Statens Scenekunstskole under Metropolis Festival 2013.
Metropolis – festival for kunst og performance i byens rum
I år afholdes Metropolis Festival for 4. gang den 1.-31. august i København med ca. 15 internationale
og danske produktioner. Med Metropolis rykker Københavns Internationale Teater ud af teatersalens
faste rammer og ind i byen for at skabe kunst, liv og debat om den kreative by. Metropolis udfordrer
og forvandler byrummet ved hjælp af kunstneriske oplevelser, der leger med skellet mellem hverdag
og iscenesættelse.
Det samlede program for Metropolis Festival 2013 offentliggøres start juni. Læs mere om det foreløbige
program på www.kit.dk
Metropolis arrangeres af Københavns Internationale Teater med primær støtte fra Københavns
Kommune, Statens Kunstråd og Statens Kunstråds Scenekunstudvalg.
www.kit.dk
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