Gadeteater, street food og klezmertoner

Ny festival i Næstved ser dagens lys fredag og lørdag. Her venter første udgave af den
internationale gadeteaterfestival Street Cut. Med 9 forestillinger fra 5 lande, klezmermusik,
lækker mad og græs under fødderne er målet at skabe en ekstraordinær oplevelse i Næstved
bymidte.

Næstveds Internationale Egnsteater Dansk Rakkerpak og Grønnegades Kaserne Kulturcenter er gået sammen
om at styrke Næstveds position på verdenskortet over oplevelsesrige lokaliteter. Med den internationale
gadeteaterfestival Street Cut tages første skridt i retning af en ny festivaltradition fyldt med stærke
teaterpræstationer på gadeplan.
Festivalen der løber fredag den 11. og lørdag den 12. august, har hele 9 forestillingerne fra 5 lande på
programmet. Forestillingerne spilles på Næstveds bys gågader og Axeltorv, og på Grønnegades Kaserne
Kulturcenters Lave Ridebane. Forestillingerne spænder vidt over genren, og byder på fysiske og
eftertænksomme forestillinger, til klovnerier og happenings.

Klezmer, mad og teater
På kulturcenteret indrettes et særligt grønt festivalområde i anledning af Street Cut. Lave Ridebane vil i løbet af
ugen blive omdannet til en grøn teateroase, hvor gæster, publikum og skuespillere kan hænge ud, nyde lidt mad
og sprøde toner.
Den ene ende, samt udkørslen mod Grønnegade bliver dækket af rullegræs, og mellem forestillingerne på
kulturcenteret spiller dansk klezmermusiks mest kendte navn Bjarke Kolerus Duo, bestående af Bjarke Kolerus
og sangerinden Channe Nussbaum.
Dertil indfinder street food-vognene fra Bertram og Sebastians Pandekager, Anna og Arnes Is, kulturcenterets
egen Café Grønnegade samt Majas Street Foods røde campingvogn fyldt med Sommerfristelser.

Alle forestillinger er gratis, og der venter to fantastiske dage fulde af teateroplevelser i Sydsjællands
kulturhovedstad.
Se programmet på Street Cuts Facebook-event.

Festivalens repertoire byder på 9 gadeteaterforestillinger fra øverste hylde:

Skøre Strømere", Dansk Rakkerpak
Næstveds eget skrupskøre og hårdtslående politikorps,
der vil patruljere til hest og stramme op på lov og orden
under festivalen. Steffen Sommerstedt er indkaldt til
tjeneste, og får strømerdebut med sjov næse og bramfri

"Happiness", Teater Kriskat
En fandenivoldsk, politisk og humoristisk forestilling
på stylter, hvor performerne kommer helt tæt på folk
og prikker til den danske lykke.

håndhævelse af det danske riges "love".

"Into the wild", Pina Polar (PL)
Mød verdens farligste kvinde i en klovneforestilling,
der blander akrobatik, linedans, hulahop og hattetricks
med klovnerier og stor teaterkunst.

"The BodyGuards", Teatret Beagle
Forbered dig på vip-status, vantro og absurde
sikkerhedstjek, når fire bodyguards rykker ud i byen.
Komisk, absurd og dansant gadeteater.

"Te Odiero", Hurycan (ARG / FR)
En internationalt prisvindende forestilling, der
blander dans, akrobatik og kropsteater på en
humoristisk og enkel facon i en fortryllende
koreografi.

"Kamchàtka", Kamchàtka (CAT)
Otte naive og nysgerrige skæbner med hver deres
kuffert bevæger sig rundt i byen. På gennemrejse eller
flygtninge? Intens,
potent og moderne gadeteater.
"Jekyll on ice", Paolo Nani (IT / DK)
En klovneforestilling med visuel poesi, fysiske gags,
kæmpe balloner, en charmerende isvogn og en
performer, der kan håndtere sit publikum.
"Sherlock Holmes og dronningens kronjuveler",
Teatret Fair Play/Dansk Rakkerpak
Verdens største detektiv sætter for første gang i
verdenshistorien sine ben på dansk grund. En komisk,
musikalsk og veloplagt gadeteaterforestilling.
"The Balance", Cookers
Virtuose ekvilibristiske tricks, håndstandsartisteri og
nervepirrende spænding i en moderne cirkusforestilling
om balancens essens.

