
En aften med Tue Biering og Jeppe Kristensen: 

Torsdag d. 18. november fra kl. 20 - 22 

SE GULDFEBER, NYAVENY kl. 20 og  

FÅ en snak med instruktørerne efter 

forestillingen ca.  21.30 (i salen) 

De to instruktører Tue Biering og Jeppe Kristensen, 

som tidligere har castet både prostituerede, fattige, 

færinge og asylansøgere, er tilbage med en 

burlesque forestilling mættet med lidelse, 

fornedrelse og galgenhumor. Denne gang har de 

kastet sig over en klassiker i amerikansk 

filmhistorie –Charlie Chaplins ”Guldfeber”. 

Teaterstykket Guldfeber forholder sig frit til det 

originale Charlie Chaplin filmmanuskript men 

indeholder både scenen, hvor Chaplin må spise sin 

sko, og hvor han kæmper sig ud af en hytte på 

afgrundens rand. En ægte Hollywoodfortælling om 

en stakkel der kæmper sig til succes. De 

medvirkende, på scenen, har alle en drøm om at 

lykkes og gennemleve de mange Hollywoodfortællinger om stakler der kæmper sig til tops. 

Publikum kommer bl.a. til at møde det misbrugte sexsymbol Marilyn Monroe, baywatch 

stjernen David Hasselhoff, blaxploitation ikonet Pam Grier m.fl.  

Tue Biering og Jeppe Kristensen har arbejdet sammen i en del år og står bag en række 

spektakulære forestillinger. Om deres arbejdsmetoder, fortæller Jeppe Kristensen:  

”Manus starter med et koncept, der mest har med samfund og menneskesyn at gøre. Tit 

samler vi en masse bruttomateriale, eller har en masse forskellige tekster i spil til konceptet – 

fx. var vi lang tid om at vælge Pretty Woman, vi tænkte lige så meget på Kameliadamen og 

andre historier.  

Vi arbejder på at skære fra, fjerne detaljer og stå tilbage med noget der er meget simpelt, 

nærmest lidt pixibogsagtigt. Vi laver altid manus mens vi prøver. Det viser sig altid at der er 

en masse der ikke behøver at blive sagt - det kan spilles.  

Teksten tager form efter spillerne. Og retter sig til efter iscenesættelsesideer. Vi tænker meget 

på at 'sætte flag' rundt omkring i teksten - få sagt hvad det handler om, følge op på det, 

afslutte det. Det er ret firkantet, men der sker så meget andet, at det giver god mening.” 

Jeppe og Tue har tidligere stået bag: 

Come on Bangladesh, just do it! (2005) på Det Kgl Teater, hvor Elverhøj blev outsourcet til 

Bangladesh. 

Udfordring ‘07 (2007), en valgkamp for tre handicappede til folketingsvalget 2007. 

Pretty Woman A/S (2008), hvor en række gadeprostituerede blev købt til at spille rollen som Vivian 

Ward I filmen Pretty Woman. 

Dollars FO (2009), hvor færinge udspillede ørenes underliggende konflikter gennem soapen Dollars. 

FRIENDS (2010), 13 afsnit af sit com’en FRIENDS indspillet foran et live studio audience med 6 

asylansøgere I rollerne som de 6 venner. 



Billetpris 

Vi kan tilbyde en særrabat på 80 kr. (over 25 år) for hele arrangementet og T35 (ung-gruppe under 

25år), for forestilling og samtale med Tue Biering og Jeppe Kristensen 

Billetter bestilles via mail på: info@nyaveny.dk  

Spørgsmål og yderligere informationer kan rettes til: 

Anja Olsen, presseansvarlig, tlf. 40897910 eller anja@anjaolsen.dk 

 

 

 

mailto:info@nyaveny.dk
mailto:anja@anjaolsen.dk

