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Projektbeskrivelse

Hvordan elsker man sig selv? Hvad er selvkærlighed for en størrelse? Og hvad kan man

bruge den til? Dette undersøger vi i vores forestilling “Vild med mig”.

Her tager vi publikum gennem et musikalsk og gakket univers, hvor vi portrætterer nogle af

disse ambivalente følelser omkring selvkærlighed og manglen på samme.

Vi lever i en verden hvor flere og flere unge får depression og stress, hvor unge prøver at

gøre for meget i frygt for at gøre for lidt, og hvor selvkærlighed er det mest udefinerbare

begreb, som åbenbart skulle være løsningen på det hele.

Vi samler historier via vores Instagram profil og levendegør dem i et musikalsk og legende

univers, som vi inviterer publikum ind i.

Forestillingen undersøger forskellige måder at udøve selvkærlighed på og hvilken betydning

det har, når den mangler. Vores tilgang til projektet er et selvironisk og undersøgende syn på

den tid vi lever i. Vores målgruppe er unge mennesker i alderen 16-30 år, da det især er

dem, som er ramt af konkurrencestatens sociale medier. I denne alder fylder problemer med

mindreværd, sammenligninger og 12-tals-kulturen meget, hvilket er tematikker vi tager op i

forestillingen.

Vi arbejder med elsk dig selv som en løsning på alle vores problemer - hvis du bare elsker

dig selv, vil du få en kæreste og venner med det samme, hvis du bare elsker dig selv vil du

tro mere på dig selv og så stiger dine karakterer og hvis du bare elsker dig selv, synes alle

du er smukkere.

Vi vil i samarbejde med en musiker, skabe et lydunivers som er drømmende og håbefuldt,

med selvironiske tekster, som vi håber publikum kan spejle sig i.

Det bliver en lyserød og glimmerfyldt forestilling, med mærkelige kostumer, frugter og den

perfekte kvinde manifesteret i en Mannequin, som vil stå midt på scenen.

Forestillingen er en collageforestilling og har derfor ikke en kontinuerlig handling, men en rød

tråd gennem scener, hvor vi berører alt fra mindfulness og datingproblemer til jalousi og

mindreværd.

‘Vild med mig’ skal finde sted på Vildskud Festival, som netop når ud til vores målgruppe.

Vildskud bevilger os en dramaturg og hjælper os med at dele budskabet omkring vores

forestilling.


