
Kære	  udskolings-‐	  og	  gymnasielærere	  
	  
I	  marts	  måned	  2015	  får	  Mammutteatret	  premiere	  på	  forestillingen	  CATERING	  –	  vi	  leverer	  dine	  
fantasier	  på	  Betty	  Nansens	  anneksscene	  Edison,	  Edisonvej	  10,	  Frederiksberg	  C.	  Forestillingen	  kan	  ses	  
af	  unge	  fra	  15	  år.	  
	  
Forestillingen	  tager	  det	  evigt	  aktuelle	  emne	  trafficking	  op,	  behandler	  og	  udstiller,	  men	  vender	  det	  også	  
på	  hovedet.	  For	  i	  CATERING	  skal	  vi	  ikke	  kun	  følge	  offeret,	  den	  handlede,	  misbrugte	  kvinde. Vi	  skal	  også	  
møde	  familien,	  høre	  udnytterens	  tanker,	  ham	  der	  holder	  pigerne	  fanget	  i	  kælderen	  -‐	  og	  hende,	  der	  
vender	  ryggen	  til	  og	  lader	  udnyttelserne	  og	  volden	  fortsætte. 
	  
CATERING	  tager	  dig	  med	  til	  en	  verden,	  hvor	  alt	  er	  til	  salg.	  En	  verden,	  hvor	  magt	  er	  den	  eneste	  sande	  
valuta,	  og	  hvor	  liderlighed,	  begær	  og	  kriminalitet	  åbner	  for	  helt	  nye	  retfærdighedsbegreber.	  Det	  er	  en	  
rå	  og	  påtrængende	  fortælling,	  hvor	  publikum	  kigger	  med	  bag	  gardinet	  ind	  i	  rummet,	  på	  briksen	  -‐	  lige	  
ved	  siden	  af.	  Så	  tæt	  på,	  at	  grænsen	  mellem	  skyld	  og	  uskyld	  ophæves.	  	  
	  
Forestillingen	  sætter	  fokus	  på	  et	  i	  vores	  øjne	  nedprioriteret	  og	  stigende	  problem	  -‐	  ikke	  kun	  i	  Danmark,	  
men	  i	  verden,	  hvor	  tusindvis	  af	  piger	  og	  kvinder	  handles,	  holdes	  fanget	  og	  udnyttes.	  	  
	  
Vi	  har	  på	  vores	  hjemmeside	  allerede	  nu	  samlet	  litteratur,	  film	  og	  artikler,	  der	  behandler	  dette	  
samfundsproblem.	  Artiklerne	  er	  tænkt	  som	  inspiration	  til	  undervisningen,	  samt	  som	  udgangspunkt	  for	  
en	  demokratisk	  debat	  i	  klasserne	  om	  disse	  samfundsmæssige	  problemstillinger	  og	  
løsningsmuligheder.	  Vi	  opdaterer	  løbende	  med	  nye	  artikler,	  så	  kig	  ind	  og	  se,	  om	  der	  er	  noget,	  I	  kan	  
bruge	  til	  jeres	  undervisning.	  
	  
Billetter	  til	  forestillingen	  kan	  købes	  på	  www.teaterrabat.dk	  -‐	  de	  koster	  60	  kr.	  per	  elev	  ekskl.	  evt.	  
gebyrer,	  når	  I	  er	  mere	  end	  6	  personer,	  der	  køber	  billetter	  sammen.	  Lærere	  får	  billet	  til	  samme	  pris.	  Det	  
er	  muligt	  at	  få	  tilsendt	  EAN-‐faktura	  mod	  et	  administrationsgebyr	  på	  pt.	  75	  kr.	  per	  faktura.	  Kontakt	  
undertegnede	  for	  dette.	  
	  
CATERING	  får	  premiere	  den	  12.	  marts	  
2015	  og	  spiller	  med	  få	  afbrydelser	  af	  
nogle	  helligdage	  frem	  til	  den	  1.	  april	  
2015.	  
	  
I	  forestillingen	  medvirker	  bl.a.	  Nicolas	  
Bro,	  Josephine	  Park	  (Arvingerne)	  og	  
Tina	  Gylling	  Mortensen.	  Den	  instrueres	  
af	  Maria	  Kjærgaard-‐Sunesen.	  
	  
Undervisningsmateriale,	  forestillings-‐	  og	  
billetinformationer	  finder	  I	  på	  
www.mammutteatret.dk	  
	  
	  
	  
Vi	  håber	  at	  se	  jer	  på	  Edison	  i	  marts	  2015.	  
	  
Bedste	  hilsener	  
Mammutteatret	  
	  
	  
KONTAKT	  FOR	  SPØRGSMÅL	  OG	  EAN-‐FAKTURA:	  
Janne	  Schnipper	  /	  janne@mammutteatret.dk	  /	  T:	  2856	  4225	  


