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Anmeldelse Lars Thelonius Hent PDF Med den slags ord er vi ganske enkelt forpligtede til at være mere end
mennesker, vi er Thalias Tjenere, vi er skuespillere for Gods sake. Anmeldelse handler om teater og Olivia.
Olivia er en pige med lav vægt og et endnu lavere selvværd. Til gengæld har hun høje ambitioner og endnu
højere tanker om teatret som helhed og Shakespeare i særdeleshed. Med stor hjælp fra veninden Marie får hun
en forestilling skruet sammen, samlet et hold og får sit Endnu Større Ståhej op på scenen i et gammelt og

ellers lukket teater i midt byen. Men allerede til premierefesten går noget fuldstændigt galt. Er det hele slut,
nærmest inden det er kommet igang, eller forpligter succes så meget, at alle menneskelige hensyn bliver
underlagt teatrets krav om den ultimative tilstedeværelse? Bogen giver et indblik i, hvordan teater og

mennesker spiller sammen. Hvordan pigen Olivia og instruktøren Olivia kæmper om pladsen og de vågne
timer. Det koster at være skabende, men det giver til gengæld så meget igen, at Olivia undervejs kommer til at
tvivle på sin egen tvivl. Lars Thelonius har beskæftiget sig med teater og Shakespeare i mange år. Bla som

stifter og leder af THE LOYAL SHAKESPEARE COMPANY. Han er i dag Teaterlærer på Hoptrup Efterskole.
Efterskolen for Scenekunst i Danmark.

 

Med den slags ord er vi ganske enkelt forpligtede til at være mere
end mennesker, vi er Thalias Tjenere, vi er skuespillere for Gods

sake. Anmeldelse handler om teater og Olivia. Olivia er en pige med
lav vægt og et endnu lavere selvværd. Til gengæld har hun høje
ambitioner og endnu højere tanker om teatret som helhed og

Shakespeare i særdeleshed. Med stor hjælp fra veninden Marie får
hun en forestilling skruet sammen, samlet et hold og får sit Endnu
Større Ståhej op på scenen i et gammelt og ellers lukket teater i midt
byen. Men allerede til premierefesten går noget fuldstændigt galt. Er
det hele slut, nærmest inden det er kommet igang, eller forpligter
succes så meget, at alle menneskelige hensyn bliver underlagt



teatrets krav om den ultimative tilstedeværelse? Bogen giver et
indblik i, hvordan teater og mennesker spiller sammen. Hvordan

pigen Olivia og instruktøren Olivia kæmper om pladsen og de vågne
timer. Det koster at være skabende, men det giver til gengæld så
meget igen, at Olivia undervejs kommer til at tvivle på sin egen

tvivl. Lars Thelonius har beskæftiget sig med teater og Shakespeare i
mange år. Bla som stifter og leder af THE LOYAL SHAKESPEARE

COMPANY. Han er i dag Teaterlærer på Hoptrup Efterskole.
Efterskolen for Scenekunst i Danmark.
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