
 
 
 
PRESSEMEDDELELSE                                                                                                               3. maj 2021 
 
RE(W)RITE! Celebrating Human Connection 
 
Spilleperiode: 19. maj til 12. juni 2021 
Sted: Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads 1, 2100 København Ø 
 
Da Cantabile 2 i slutningen af 2019 påbegyndte arbejdet med RE(W)RITE! som en 
performanceinstallation med nye, tidssvarende ritualer, var der ingen, der havde forudset den 
relevans, som fejringen af tæt menneskeligt samvær ville få, her fem måneder inde i 2021. Den  
19. maj har RE(W)RITE! premiere på Den Frie Udstillingsbygning, som netop er genåbnet efter 
ekstraordinær sogne-nedlukning pga. corona. Cantabile 2 har forvandlet Den Frie til Et Tempel 
for Vores Tid, et rum for rituelle handlinger, der sætter menneskelivet og fællesskabet i 
perspektiv. 
 
Den Frie Udstillingsbygning har inviteret Cantabile 2, egnsteater i Vordingborg Kommune, til at 
være en del af satsningen eksperimenterende formater i krydsfeltet mellem billedkunst og 
scenekunst. Dette samarbejde har resulteret i den publikumsinddragende performanceinstallation 
RE(W)RITE! Celebrating Human Connection, som vises to gange om dagen i perioden 19.5. til 12.6.  
 
Savner vi nye ritualer, der passer til vores tid? 
Ritualer er med til at skabe perspektiv i vores liv. Med ritualer markerer vi et ’før’ og et ’efter’ i 
afgørende livsfaser, og ritualer binder os sammen som mennesker. Mange antikke ritualer er 
blevet tabt i vores tid, og af dem, som vi stadig praktiserer, kan mange føles fjerne og 
utidssvarende og giver ikke mening og fylde længere. Styrken ved at forholde sig til de dybere lag i 
livet i et fokuseret fællesskab med andre mennesker er noget, vi enten savner – måske ubevidst – 
eller søger at få opfyldt ad alternative veje, når samfundets ritualer har mistet saft og kraft.  
 
RE(W)RITE! præsenterer 35 nye ritualer 
Nullo Facchini, instruktør og kunstnerisk leder af Cantabile 2, har i mange år skabt performances, 
som gør brug af rituelle elementer. I RE(W)RITE! får ritualet som koncept fuldt fokus. Kunstnerisk 
forlæg har blandt andet været en række kunstneres blik på ritualer, fx Yoko Ono med 
bøgerne Grapefruit. A Book of Instruction and Drawings og Acorn, der i digtform rammesætter 
ritualer for vores nutid og vores dagligdag. Nullo Facchini har gennem længere tid arbejdet 
sammen med i alt 23 internationale performere, som har skabt i alt 35 ritualer. Enkelte af 
ritualerne er udviklet i et kunstnerisk samarbejde med Effetto Larsen, Italien, og Elephants Laugh, 
Sydkorea – begge kompagnier har mange års erfaring med publikumsinddragelse.  
Hver opførelse af RE(W)RITE! er en unik sammensætning af nutidsritualer. Hvert besøg varer 
omkring 2 1/2 time, hvor man deltager i 2-4 ritualer. 
Med Catia Hauberg Engels scenografi – der omfatter hver eneste af udstillingssalene på Den Frie – 
er der skabt en klar æstetisk ramme om ritualerne. Udstillingsbygningens rum er iscenesat med 
installationer og et visuelt udtryk, der tydeligt forandres efterhånden som ritualerne 
gennemspilles med publikums aktive deltagelse og dermed gradvist sætter deres præg på hvert et 
rum. Ord, objekter, iscenesatte installationer vokser som spor efter dem, der har været der. 
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RE(W)RITE! er et sanseligt, gådefuldt og udfordrende møde mellem scenekunst, spil-design, 
billedkunst og menneskets eksistentielle vendepunkter. I RE(W)RITE! fusioneres billedkunstens og 
scenekunstens mulighed for til fulde at udnytte det virkelige møde mellem mennesker i et fysisk, 
emotionelt og intellektuelt samvær, der sigter mod at række dybt ind i deltagernes indre. 
  
Sådan besøger du RE(W)RITE! 
RE(W)RITE! opføres to gange dagligt (dog ikke søndage) fra 19. maj til 12. juni for maks. 27 gæster 
per gang. Hver opførelse er unik med forskellige sammensætninger af 2-4 af de i alt 35 nye 
ritualer. I alt 12 performere er med i RE(W)RITE! på forskellige tidspunkter i spilleperioden. Det 
anbefales, at man som gæst kommer igen flere gange, fordi hvert besøg åbner for nye ritualer og 
konstellationer med de øvrige gæster. Ved tilbagevendende deltagelse kommer man dybere i 
RE(W)RITE!, og nye døre åbner sig i det rituelle univers.  
 
Natritual  
For publikum, der har besøgt RE(W)RITE! én eller flere gange, vil der blive mulighed for at deltage i 
et natritual. Hemmelige adgangskrav afgør, hvem der er klar til at møde udfordringerne ved at gå 
dybere ind i det rituelle univers, og dem, der har levet op til adgangskravene, vil blive inviteret til 
at købe billet til det særlige natritual. 
 
Morgenritual 
Som en sideaktivitet i relation til RE(W)RITE! tilbydes et morgenritual kl. 9.00-10.15 i perioden fra 
21. maj til 12. juni. Det er performancekunstnere fra RE(W)RITE!, der med udgangspunkt i egen 
praksis står for hver deres morgenritual. Hvert morgenritual har plads til maks. 20 deltagere.  
 
Tidsplan og billetsalg  
RE(W)RITE! har premiere den 19. maj kl. 17 og spiller igen samme aften kl. 20. Hver opførelse 
varer 2 ½ time og spilles på engelsk. Maks. 27 deltagere pr. opførelse. Oversigt over spilledatoer 
og tidspunkter samt billetkøb kan findes på teaterbilletter.dk og på cantabile2.dk/kalender/  
Billetpris 250 kr. 
Billet til Morgenritual koster 50 kr. Maks. 20 deltagere pr. morgenritual.  
Billet købes på https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/morgenritual-paa-den-frie/ 
 
Pressebilletter og pressebilleder 
Billetter til anmeldere og journalister reserveres hos presseansvarlig på Cantabile2, Helle 
Bøgelund: pr@cantabile2.dk eller mobil 28 15 95 43  
Overblik over datoer og tidspunkter på https://www.cantabile2.dk/kalender/ 
Pressebilleder kan downloades fra https://www.cantabile2.dk/presse/ Fra den 10. maj vil der ligge 
et større udvalg. 
 



 
 
 
Scenekunstfestivalen CPH Stage støtter RE(W)RITE! 
RE(W)RITE! indgår i programmet for CPH Stage 27.5. – 5.6. 2021, hvor den er udvalgt som én af i 
alt seks showcases under De Internationale Dage 2. – 4. juni. Den 1. juni gennemspilles en digital 
liveversion af RE(W)RITE! kl. 13 for inviterede gæster på De Internationale Dage. 
 
Fonde og sponsorer 
RE(W)RITE! er støttet af Bikubenfonden, Vordingborg Kommune, Statens Kunstfond, Københavns 
Scenekunstudvalg, Det Obelske Familiefond, William Demant Fonden, Wilhelm Hansen Fonden, 
Spar Nord Fonden, CPH Stage og Kulturfonden för Danmark och Finland.  
 
For yderligere oplysninger kontakt:  
Helle Bøgelund, presseansvarlig, Cantabile 2, tlf. 28 15 95 43 / e-mail: pr@cantabile2.dk  
 


