CV TEATRET BEAGLE
Se video på TeatretBeagle.dk
Teatret Beagle har base i Aarhus og har produceret turnéforestillinger siden 1999 for børn, unge og voksne. Teatret er en
erfaren gadeteaterproducent og arbejder især med det komiske og absurde gadeteater, baseret på et legende møde
mellem fysisk teater, stagefight, klovn, kreativ dans, lyd/musik og objekt-manipulation. Vi har øje for publikumsudvikling i
et direkte og humoristisk møde. Teatret tegnes af skuespiller og danser Bjørn W. Olesen, som i samarbejde med hollandske
Jelle de Bruijn/Actic.nl turnerer på danske og europæiske gadeteaterfestivaler.
Vi har bl.a spillet på/ved: Waves, Passage festival, Street Cut, Bornholms Internationale gadeteaterfestival, Fanø
gadeteaterfestival, Smukfest, Spotlight Vejle, Trekantområdets Festuge og Aarhus Festuge. Desuden en lang række
børnekulturhuse, skoler, biblioteker og cityforeninger.
Teatret Beagle har flere års turnéerfaring gennem Dans for børn med kombination af danseforestilling og workshop.
Teatrets navn er en hyldest til; Charles Darwin og skibet HMS Beagle, med hvilket Darwin gæstede Galapagosøerne og
udviklede sine tanker om evolution, og til hunderacen Beagle og hundes utrolige sans for bevægelseskomik.
Facebook: Teatret Beagle -dans & fysisk teater
RØDHÆTTE & ULVEN -ET GADETEATER EVENTYR
… der er fart over feltet i en forfriskende skæg og ganske skarp
udgave af det gamle eventyr…
der har fået en ordentlig tur i vridemaskinen.
Teateravisen Anmeldelse i Teateravisen & den er go`!
THE BODYGUARDS: “Forfriskende og skrøbelig “Fire sortklædte bodyguards omkranser og
eskorterer tilfældige mennesker i bybilledet. Gør dem til VIP-personer for en stund. Der er både
morskab og interessant psykologi at blive optaget af for det betragtende publikum… The
BodyGuards forfrisker byrummet.” Teateravisen.
HABIT “karaktertegningen går rent ind… Hele tiden er han i gang på scenen og formår igen og igen
at overraske med sit kropssprog og måden, hvorpå han bruger scenografi og rekvisitter.”
Terpsichore - Dans som scenekunst
“her der der idè, spilmæssigt overskud og en forrygende energi på banen. ...dinglende i
stilladsstænger, i flyvende fart… danser, mimer og fortæller Bjørn W. Olesen sig gennem en
perlerække af utroligt underholdende små historier … og med den hæsblæsende leg og de rablende
replikker, får han tryllet en flot historie frem om den tabte barndom og det at blive voksen. Bjørn
W. Olesens sprudlende sceniske energi og den skrupskøre og virkningsfulde iscenesættelse, …skal
opleves.” Aarhus Stifttidende – Kirsten Dahl.
RADIO-DRENGEN & BAMSEN ”Blandt 150 forskellige forestillinger kan følgende varmt anbefales til
næste sæsons teaterbesøg” Der er vild og vanvittig gang i soloforestillingen, som med afsæt i en
banal transistorradio og en smuk, udspændt scenografi, får vendt op og ned på dimensioner og
begreber.” Fagbladet Børn og Unge.
KROPSKONTORET ”istedet for mange ord, bruges comedy, dans, slapstick og stage fight, og dermed
illustrerer handlingen meget levende. … med usædvanlig scenografi, med tape, meget vid,
opfindsomhed, leg og tempo - fortælles stykket "KropsKontoret". Der Nordschleswiger - Spillede på
Den Dansk-Tyske børneteaterfestival.
ENCYKLOPÆDISTERNE ”Man fornøjes over de ækvilibristiske encyklopædisters insisteren på at
knokle for at blive klogere - med og uden cykel. Som meget andet i forestillingen er det de tre,
knaldgode performeres måde at bruge den (stigen) på, der er det spændende. Den roterer også
faretruende som en tværbom, så man får sved i hænderne af skræk for de medvirkendes ve og
vel. Det har dog ingen fare. Tjept og veltimet og med masser af absurd komik arbejder de tre,
travle cyklister sig gennem deres store projekt.” Børneteateravisen.
CAMPISTERNE “Det monotone liv blandt fortelte og stangtennis, transformeres til et magisk slaraffenland. Vi møder det
meget umage par, Kurt og Karin, hvis forhold ikke just blomstrer i den trivielle tilværelse som inkarnerede campister.
Men pludselig står uforudsigelighederne i kø for at vende op og ned på det alt for velkendte… Campisterne er en
eksplosiv energiudladning, hvor ord overflødiggøres af farverige og fantasifulde scenarier, og hvor det ukendte udfordrer,
skræmmer – rykker og glæder!” Ditte Bille Winther, Kulturskribent.

