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Teater: Absence Crew skaper sprelsk miks av breakdance og eventyr

ARTIG: Absence Crew lager humor av eventyrene og imponerer med akrobatikk og høyt tempo. I midten Piero Issa som troll.
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Eventyrlig moro
Absence Crew tar
deg verden rundt i
sitt artige eventyr
om Askeladden,
prinsessen, trollet
og tullebukkene.
Teater/dans

Askeladden på nye
eventyr
Absence Crew
Dramaturg: Solrun T.
Iversen
Småscenen DNS

ll Gatedansen har gått til scenen
og blitt til en morsom og fartsfylt forestilling på Den Nationale Scene. Absence Crew var
en viktig grunn til at «Jungelboken» gjorde sånn suksess.

ll I «Askeladden på nye eventyr» viser de sine røtter i breakdance, samtidig som de leker seg
med Asbjørnsen og Moes eventyr.

ll Andreas Roksvåg spinner på
hodet som Askeladden, Halvard
Haldorsen hopper rundt på en
hånd, Daniel Grindeland slår saltomortale, og resten av guttene
fyker rundt som kuler på gulvet.

ll Tullebukkene som skal til se-

ters på diskotek er en hylmorsom
parodi, med Cypress Hills «Insane
In The Brain» og trollet som spør
«hvem er det som breaker på min
bro». Selvfølgelig avgjøres det hele
med breakbattles, mens publikum
ler og klapper for de kule bukkene.

ll Askeladden treffer både troll

og kjerringer på sin ferd verden
rundt, mens han samler lærdom
for å imponere eventyrets vriene
prinsesse. Det gir stilige kampsportscener fra Kina, luftig capoeirainspirert dans fra Brasil, og heftig
breakdance i hip hopens hjemland
USA. For ikke å snakke om hallingdans på breakevis.

Raser ned: Vekten raser nedover jo mer
Ricki Lake svinger seg på dansegulvet.
Skuespilleren har alltid slitt med vekten,
men nå er hun som 43-åring er med i
amerikanske «Skal vi danse».

Tullebukkene som skal til seters på
diskotek er en hylmorsom parodi,
med trollet som spør «hvem er det som
breaker på min bro».
ll Piero Issa som muskuløs og

beatboxende prinsesse er nok en
komisk höjdare. Og teatersjef Bjarte Hjelmeland er ikke bare usynlig
forteller, han tuller med breakerne
også. Det kanskje mest imponerende er at Absence Crew holder tempoet oppe hele tiden, der de skifter
fra troll til bukker og Askeladdens
brødre.

ll Min prøvekanin på fire år ut-

kommer til å kjenne rytmene i
bena du og. Få med deg denne
originale og inspirerende forestillingen før den legger ut på turné.
«Askeladden på nye eventyr» viser at mye er mulig når lokalt talent dyrkes ved et teater.

ll Breakerne er virkelig Askelad-

der på DNS, og fortjener å nå langt.
Ann Kristin Ødegård

brøt: «Jeg vil også danse..». Du

Sørger: E Street Band er satt på vent.
Medlemmene i Bruce Springsteens faste
band de siste 40 årene, sørger fremdeles
over sin avdøde venn Clarence Clemons.
– Det meste er lagt på is, sier Little Steven.

