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Catering – så er der serveret!
18. marts 2015 af Tonny og Claus Bønløkke Hertz.

SCENE: Et stærkt, gribende og særdeles velspillet stykke om salg af østeuropæiske børn til et
liv som sexarbejder i Danmark.

Foto: Per Morten Abrahamsen.

    

Out & Abouts anmelder giver 5 stjerner.

Catering er et meget bevægende stykke om menneske handel til glæde for de mange liderlige mænd, der vil
have deres seksuelle fantasier opfyldt. Det er et meget intenst stykke, der giver stof til eftertanke og man går
ikke ligefrem lykkelig fra teatret. Men på trods af et meget dystert indhold, så går man alligevel der fra med en
god teateroplevelse, fordi der leveres et usandsynligt flot stykke arbejde på scenen. 

De spiller helt igennem fantastisk og især hovedrolleindehaveren Nanna Skaarup Voss gør sit til, at det bliver
en givende oplevelse.Det hele leveres lige foran øjnene på publikum og det er så troværdigt, at man sidder
med en stor klump i maven og får tårer i øjnene. 

Stykket handler i korthed om teenagepigen, der bliver overladt i sin tantes varetægt, fordi moderen vil prøve
lykken med sin nye kæreste i USA. Derefter starter en barsk kamp om overlevelse i en barsk verden uden
penge. Det hele ender med, at hun møder den tilsyneladende gode mand, der vil skaffe hende arbejde i
Danmark. 

Det er et stykke i den alvorlige ende men helt sikkert et stykke vi alle burde se. 
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Vind gaveæske med
LED lys

Out&About udlodder i samarbejde
med Nordic Nesting en 3-pack

gaveæske med LED lys, som du kan
vinde, hvis du svarer på

nedenstående spørgsmål.

Vind dvd med filmen
The Good Lie

Out & About udlodder fem dvd med
filmen The Good Lie, som du kan

vinde, hvis du svarer på
nedenstående spørgsmål.

Vind dvd med filmen
The Captive

Out & About udlodder fem dvd med
filmen The Captive, som du kan

vinde, hvis du svarer på
nedenstående spørgsmål.

Mammutteatrets opsætning af Catering spiller på Betty Nansen Edison scenen på Frederiksberg frem til den 1.
april 2015 
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