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NØRREBRO TEATER OG
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG PRÆSENTERER

EN TÆNKEPAUSE
VIDENSKAB PÅ TEATRET

PREMIERE SØNDAG DEN 4. DECEMBER 2016
Oplev den nyeste forskning før alle andre og få
den med hjem i bogform, når Nørrebro Teater i
et unikt nyetableret samarbejde med Aarhus
Universitetsforlag byder videnskaben velkommen
på teatret.
EN TÆNKEPAUSE er et helt nyt tiltag i rækken af
Nørrebro Teaters saloner, som afholdes i
foyeren. Til EN TÆNKEPAUSE-salonen lancerer
vi månedens bog i serien Tænkepauser, dagen
før den udkommer officielt. I den populære
bogserie formidler topforskere fra Aarhus
Universitet deres viden om alt fra tro, håb og
kærlighed til myrer og monstre. Sproget er
lettilgængeligt, længden er overskuelig, og
tonen er afslappet, når Aarhus Universitetsforlag
hver måned udgiver en ny bog i serien. Forlaget
kalder det viden til hverdagen. Anmelderne
kalder det genialt. Og der er mange flere af de
små bøger om store tanker på vej.
EN TÆNKEPAUSE har premiere på Nørrebro
Teater søndag den 4. december kl. 19.00. Her
er teaterdirektør Mette Wolf vært for en

uddybende samtale med professor i religionsvidenskab Anders Klostergaard Petersen, som
har skrevet Gaven, der er december måneds
udgivelse i Tænkerpauser.
Desuden vil EN TÆNKEPAUSE-salonen også
byde på et helt nyt og enestående tiltag, nemlig
VIDENSKABSMONOLOGER. Til EN TÆNKEPAUSE har en skuespiller og en instruktør
udviklet en monolog baseret på månedens
udgivelse. De første fire monologer er gjort
mulige med generøs støtte fra A. P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
Almene Formaal. Den 4. december er det
skuespiller Morten Christensen og instruktør Liv
Helm, der giver deres bud på, hvordan Anders
Klostergaard Petersens bog Gaven vil se ud
transformeret til teater.
Nørrebro Teaters direktør Mette Wolf udtaler:
”Jeg vil gerne, at Nørrebro Teater bidrager til en

verden, hvor vi er kritiske og spørgende
mennesker. Derfor er jeg også så stolt af vores
samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Det
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er en helt ny måde at forene kunst og videnskab
på, og jeg tror, det vil indfri en længsel hos
rigtig mange; nemlig at blive underholdt
samtidig med, at vi bliver klogere på os selv og
verden.”
Direktør for Aarhus Universitetsforlag Carsten
Fenger-Grøndahl supplerer: ”Jeg var bjergtaget,

da jeg så en prøve på fire af videnskabsmonologerne. Det var både overrumplende og
drønhamrende interessant at se, hvordan
dygtige skuespillere forvandlede den fysiske
kølighed, der ligger i en trykt bog, til en ekstremt
nærværende kropslighed på teatret. Man kunne
jo næsten ikke sidde stille.”

Billetter til EN TÆNKEPAUSE på Nørrebro Teater
koster kun 130 kr. inkl. et eksemplar af
månedens bog.
Læs mere i faktaboksen herunder og se alle
bogtitler på www.nbt.dk. Kontakt venligst
kommunikationschef Stine Bille Olander for
yderligere information, interviewaftaler m.v.
Med venlig hilsen
Nørrebro Teater

FAKTA OM EN TÆNKEPAUSE
PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED
MEDVIRKENDE Nørrebro Teaters direktør Mette Wolf og forfatteren bag månedens Tænkepauserudgivelse samt udvalgte skuespillere.
SPILLEPERIODE 4. dec. 2016 samt 8. jan., 5. feb., 5. mar., 2. apr., 30. apr. og 4. jun. 2017.
Alle søndage kl. 19.00.
STED Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, 2200 København N
BILLETTER 130 kr. via www.nbt.dk / www.teaterbilletter.dk / 70 272 272. Billetprisen er inkl. et eksemplar
af månedens bog.
LÆS MERE www.nbt.dk/forestillinger/en-taenkepause/ samt da.unipress.dk/bogserier/taenkepauser/
PRESSEKONTAKT Stine Bille Olander / 29 91 92 28 / stine@nbt.dk
STØTTET AF Nørrebro Teaters videnskabsmonologer er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.
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