
Tak	  for	  sidst!	  
Med	  to	  veloverståede	  og	  velbesøgte	  SELSKABer	  i	  lejligheden	  på	  Nørrebrogade	  3B	  er	  
Mammutteatret	  nu	  klar	  til	  afskedssalutten:	  Tredje	  og	  sidste	  SELSKAB.	  Den	  2.	  april	  byder	  vi	  
indenfor	  til	  Sidste	  nat,	  hvor	  verden	  rystes,	  og	  intet	  er,	  som	  det	  plejer.	  Sidste	  nat	  er	  instrueret	  af	  Liv	  
Helm,	  der	  er	  tredjeårs	  studerende	  på	  Statens	  Scenekunstskole	  og	  har	  tekster	  af	  forfatter	  Ursula	  
Andkjær	  Olsen.	  

I	  Sidste	  nat	  ruster	  byen	  sig	  på	  stormens	  komme.	  Mens	  vinden	  langsomt	  tager	  til,	  mødes	  en	  gruppe	  
mennesker	  til	  Noas	  Ark-‐fest,	  hvor	  de	  sammen	  fejrer	  syndfloden.	  Men	  alvoren	  rykker	  med	  uvejret	  tættere	  
på,	  og	  de	  søger	  tilflugt	  for	  stormen	  i	  en	  privat	  lejlighed	  på	  Nørrebrogade.	  Snart	  er	  den	  festlige	  start	  på	  
aftenen	  ændret	  til	  en	  dramatisk	  flugt	  fra	  verdens	  undergang.	  	  

"Sidste	  nat	  handler	  om	  katastrofen	  som	  det	  nye	  normale.	  Vi	  lever	  i	  en	  katastrofetid,	  hvor	  stormene	  raser,	  
isen	  smelter	  og	  markederne	  krakker.	  Vi	  frygter	  at	  miste	  alt	  i	  fremtidens	  katastrofe,	  men	  her	  tænker	  jeg:	  
Hvad,	  hvis	  vi	  allerede	  HAR	  mistet	  alt?	  Kontakten	  til	  naturen,	  guderne,	  ideologierne,	  magten	  over	  vores	  
nationaløkonomi,	  magten	  over	  vores	  arbejde,	  ægteskab	  og	  børn.	  Verden	  ER	  gået	  under.	  De	  mennesker,	  
selskabet	  møder	  i	  "Sidste	  nat",	  deres	  verden	  ER	  gået	  under.	  Og	  her	  på	  bunden	  får	  de	  mulighed	  for	  en	  ny	  
begyndelse,”	  fortæller	  Liv	  Helm,	  instruktør	  på	  SELSKAB	  /	  Sidste	  nat.	  Manuskriptet	  er	  skrevet	  af	  Liv	  Helm	  
og	  Claus	  Flygare	  med	  tekster	  af	  Ursula	  Andkjær	  Olsen.	  

Mammutteatret	  har	  i	  denne	  sæson	  kastet	  sig	  ud	  i	  et	  helt	  nyt	  teaterformat:	  SELSKAB,	  hvor	  vi	  har	  udviklet	  3	  
forestillinger,	  der	  spiller	  i	  vores	  kontor	  og	  prøvelokale	  på	  Nørrebrogade.	  Fars	  stuer	  om	  grådighed,	  
Seminaret	  om	  regler	  og	  Sidste	  nat	  om	  undergang	  er	  en	  formmæssig	  udvikling	  og	  belysning	  af	  teatrets	  
rituelle	  elementer,	  der	  udfordrer	  både	  scenekunstnere	  og	  publikums	  møde	  med	  de	  levende	  fortællinger.	  

SELSKAB	  er	  teater	  på	  en	  ny	  måde.	  Vi	  bryder	  de	  sædvanlige	  teaterrutiner,	  piller	  al	  teknik	  og	  rampelys	  væk	  
og	  fokuserer	  hundrede	  procent	  på	  skuespillet	  og	  skuespillerens	  kontakt	  med	  publikum.	  Rammen	  om	  
forestillingerne	  er	  en	  privat	  sammenkomst,	  et	  selskab.	  Historien	  udspiller	  sig	  i	  rummet.	  Lige	  ved	  siden	  af	  
dig.	  Helt	  tæt	  på.	  

Vi	  holder	  SELSKAB	  –	  kommer	  du?	  
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