
KONTAKT 
lisa@truma.nu 
60 65 03 04 

 

TRUMA ET CO. INDBYDER TIL CASTING: 

I april 2013  genopsætter Truma et Co. ”Drømmespinderen”  af William Mastrosimone 
på TeaterHUSET. Hertil søger vi en mandlig gæsteskuespiller til at spille rollen som 
Cliff, overfor Maria Winther Nørgaard i rollen som Rose.  

 

CASTINGEN FINDER STED 

D. 18. NOV. KL. 10-18 

TEATERHUSET, RÅDHUSTRÆDE 13, KØBENHAVN K 

 

Stykket 

"Drømmespinderen" omhandler Rose og Cliff -de eneste roller i forestillingen. Rose er 
neurotisk og meget drømmende. Cliff er en lettere sarkastisk pessimist.  

”Drømmespinderen” er en komisk fortælling om to ensomme og tragiske skæbner, som 
til sidst finder hinanden – på trods af deres umiddelbart modsætningsfyldte og 
uforenelige karakterer. 

Minimalisme og absurditet møder hinanden i vores opsætning af stykket, hvor vi med 
musik -særligt komponeret til stykket- understøtter forestillingens rytmiske og 
drømmende univers. 

 

Truma et Co. 

er en teaterforening født i foråret 2012, dannet af skuespillerne Thore Keitum Fisker og 
Maria Winther Nørgaard, instruktør Tabita Friis Kristensen samt producent Lisa Lind 
Dunbar.  

I Truma et Co. forsøger vi at skabe en platform hvorudfra vi kan producere seriøse 
teaterforestillinger af høj kvalitet. Vores vision er at fortælle vedkommende historier, 
gennem smukke, visuelle scenebilleder. Truma et Co. stræber efter at skabe et frirum for 
tilskuerne - en oplevelse af et dragende univers, hvorfra man kan suge stof til eftertanke, 
og hvor der skildres problemstillinger fra den verden vi lever i. 

Vores håb er at skabe noget smukt. 

Læs mere på www.truma.nu 
 
 

 



Produktionen 

• Hvor:  Bastarden, TeaterHUSET 

• Prøveperiode:  8.-16. april 2013 

• Spilleperiode:   17.-21. april 2013 

• DATS-festival:  3.-5. maj 2013 

 

Op til prøveperioden i april vil der være behov for opstartsprøver. Disse datoer 
fastlægges efter aftale. 

 

Castingens forløb 

På vores hjemmeside under aktuelt og på www.facebook.com/truma.et.co har vi uploadet 
en fil med et uddrag af en dialog fra Drømmespinden som du skal kunne uden ad når du 
møder op til castingen.  

Til castingen skal du spille uddraget med Maria Winther Nørgaard.  

Vi afsætter ca. 15 min. til hver person vi caster.  

Der vil være mulighed for at snuppe lidt te/kaffe/snacks før og efter castingen.  

 

Det du skal gøre 

er at sende os dit CV m. vedhæftet billede.  

Send det hele til lisa@truma.nu  

 

SENEST D. 14. NOVEMBER KL. 12.00 

Du får svar senest d. 15. november kl. 12.00. 
(- her vil du også blive informeret om hvornår du skal møde op på casting-dagen.) 

 

Fatter du en kleine af ovenstående, så tøv ikke med at kontakte os på lisa@truma.nu eller 
telefon 60 65 03 04 / 21 41 97 53 

 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

De bedste hilsner, 

Truma et Co. 


