
Albertslund Ungdomsråd inviterer til
ÅBEN HAVE & OPERASHOW i Ungdomsskolens Have den 23. august

Kunstnerkollektivet Venteværelset udfordrer operaens vante rammer i et kollektivt eksperiment fra
foråret ‘20 – kan vi skabe en opera på afstand over zoom? Venteværelset præsenterer det
zoomproducerede operashow fra 2020 Dido & Aeneas - en isolationsopera i samarbejde med
Albertslund Ungdomsråd til ÅBEN HAVE på Ungdomsskolen den 23. august kl. 19.

“Kunstnerne fra Venteværelset er en sej gruppe som formår, at give en ny energi til klassisk opera. Vi
har valgt at invitere dem, fordi det en musikgenre som skiller sig ud fra, hvad majoriteten af unge i
Albertslund normalt hører, og fordi de formår at fange publikum og skabe en uforglemmelig oplevelse,
hvor alt fra deres kostumer, vokaler og instrumenter står knivskarpt,  samt deres udstråling på scenen,
som de bare gør til deres helt egen. Vi ser frem til den musikalske aften!” fortæller Belinda og Belinay
Camci fra Albertslund Ungdomsråd.

På Ungdomsskolen har sommeren 2021 igen i år været fuld af liv med ture og udflugter samt det
ugentlige arrangement Åben Have. Åben Have er Ungdomsskolens svar på den ideelle  sommeraften:
en have fuld af spil og leg, fodbold, musik, fællesspisning, ismaskine, pandekager ad libitum - og
denne gang med live operashow med pangfarvede parykker, håndsprit og havefest, hvor en
melankolsk enkedronning og en trojanske prins lader deres libido styre deres dømmekraft - og kaos
bryder løs flankeret af hekse, skæbne og fædrelandsloyalitet.

Kunstnerkollektivet Venteværelset opstod i foråret 2020 med isolation som praktisk vilkår,
kunstnerisk dogme og kreativ drivkraft. Da pandemien tvang kulturinstitutioner til at aflyse
forestillinger på stribe, opildnede den tretten unge operasangere, klassiske musikere, blogkunstnere,
dramaturg og instruktør til at forene sig om en fælles vision - at bringe opera ud til et nyt publikum.
Venteværelset har præsenteret isolationssoperaen i københavnske baggårde samt på Christiania og
flere gange i Albertslund - i Bofællesskabet Lange og i ‘Gårdene’.

Haven er åben fra kl. 16 med pandekager og spil, og der er lune hotdogs fra kl. 18. Vi ses!

ÅBEN HAVE Mandag den 23. august kl. 17-21
OPERASHOW kl. 19
Ungdomsskolens Have: Vognporten 1, 2620 Albertslund
GRATIS ADGANG
Hotdogs kl. 18
Pandekager 17-21. Altid. Hele tiden.

Tjek Venteværelset ud på www.ventevaerelset.com
Show: https://www.youtube.com/watch?v=JMe0XAVkk9s&t=2s

http://www.ventevaerelset.com
https://www.youtube.com/watch?v=JMe0XAVkk9s&t=2s

