
HERO-ANTIHERO
-en  rå og humoristisk danseforestilling 
inspireret af japanske samurai – og 
tegnefilm med fire af verdens bedste 
breakdansere.

23. – 30. Marts 2009 
Stærekassen, 
August Bournonvilles Passage 5, 
Kgs. Nytorv, København

Koreografen Lene Boel skildrer med forestillingen 
HERO-ANTIHERO helten og antihelten i os alle. 
Hun stiller skarpt på alt det mennesket i virkelig-
heden indeholder men måske ikke altid viser.

Både koreografi, musik og lysdesign er inspireret 
af de magiske, humoristiske og rå japanske samu-
rai- og tegnefilm. Deres visuelle univers af stærk 
fysikalitet, ekstreme følelsestilstande og markante 
karakterer danner baggrund for forestillingen.

I HERO-ANTIHERO smelter dynamisk breakdans i 
verdensklasse, nykomponeret musik og stringent 
lysdesign sammen til en kraftfuld og unik sanse-
oplevelse for publikum. Smukke drømmeagtige 
billeder står side om side med de mørkeste kræf-
ter og lysende humoristiske egenskaber i mennesket.

Bag produktionen står et stærkt kunstnerisk team som består af  koreografen & instruktøren Lene 
Boel , den prisbelønnede komponist Rex Casswell, de anerkendte breakdansere Bboy Sonic (DK/
Columbia) (som bl.a. har medvirket i Gasværkets moderne udgave af Nøddeknækkeren), Bboy Cico 
(Milano), Bboy Psycho (Los Angeles) og Bboy Nono (Frankrig) samt Danmarks mest markante lysde-
signer Jesper Kongshaug.

HERO-ANTIHERO henvender sig med sin både dybde og humor til et bredt publikum i alle aldre

Om NEXT ZONEs forrige forestilling “SYMPHONY IN SLANG “ skrev pressen bl.a.:  “…..Der er stor sub-
stans i denne forestilling og hip hop dance får her en overraskende ny drejning. Godt gået!” Politiken

HERO-ANTIHERO spiller på Stærekassen, August Bournonvilles Passage 5, Kongens Nytorv, Køben-
havn fra den 23. marts til og med den 30. marts 2009.
Spilletider: Man. – lør.:  kl. 20.00, søn. Kl. 16.00.

Billetter gennem billetnet, tlf.: 70 15 65 65
Priser: 120,-
Ung:  45,-
T30:  30,- hvis 4 eller flere unge under 25 følges ad.
 
Produktionen er støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, 
Augustinus Fonden og Tuborgfonden.

For yderligere oplysninger kontakt, NEXT ZONE, 
tlf.: 3312 8608 eller mobil 4035 4530, eller nextzone7@bartholinsgade9.dk. 

præsenterer:


