Konstellasjonen presenterer

VÅKENATT
En interaktiv
teateropplevelse for
teens, tweens og
modige voksne

Hei. Mitt navn er Ragnhild. Jeg jobber som forsker, og mitt spesialfelt er mørket. Det høres kanskje litt rart ut - særlig fordi mange
mener at mørket ikke er noen ting i seg selv, at det bare er fravær av lys. Men det tror ikke jeg. De som har opplevd et virkelig
mørke, de vet at det finns.
I dagens opplyste verden har mørket blitt noe fremmed for oss. I all bruken av kunstig lys er mørket nesten utdøende. Det tror jeg er
litt dumt. Jeg tror vi trenger mørket, og jeg er redd for hva som skjer hvis vi skyver det vekk.
Før i tida var det omvendt. Da hadde mørket nesten all plass. På den tida var folk overbevist om at det fantes overnaturlige
skikkelser og mørke makter som fulgte nøye med og kunne påvirke menneskers liv på godt og vondt.
Det ble sagt at hvis man motsa disse skikkelsene så kunne man bli lokket med inn i deres mørke verden.
I dag blir dette kalt for overtro, og avfeid som all annen type mørke.
Men jeg tror de visste noe - menneskene før i tiden. De levde med mørket tettere på seg,
de følte mørkets nærvær, og det gjør jeg også…..Det er litt rart.
Eller kanskje du ikke synes det?
Har du opplevd å høre lyder som du ikke nner en forklaring på? Har du plutselig fått en
uforklarlig følelse i kroppen, der hårene på armen reiser seg? Dagdrømmer du? Eller
drømmer den samme drømmen om igjen- og om igjen?
Da har du det kanskje akkurat som meg.
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- Ragnhild , mørkeforsker

Våkenatt er en interaktiv teateropplevelse laget for barn i
alderen 10-15 år.
I Våkenatt får publikum bli med på en reise inn i en parallell
virkelighet - et nattunivers - som skjuler fortidens dunkle
førjulsfenomener. Vi møter mystiske og overnaturlige
skikkelser i norsk folketro, vesener knyttet til jul og mørketid,
som før hadde en vesentlig plass i menneskers liv, men som nå
oppleves som fremmed for den oppvoksende generasjon.
I Våkenatta vil vi støte på skikkelser som julegeita- julenissens
forgjenger, som fanger barn i sekken sin, Lussi – mor til alle
underjordiske, og like gammel som verden selv. Vi vil støte på
fjøsnissen – en skikkelse som på ingen måte må sammenlignes
med noen hyggelig julenisse, og ikke minst lederen for
Åsgårdsreia, Guro Rysserova aka RumpeGuri– som leder et
følge av daudinger som rir over himmelen og skaper kaos.
I møtet med disse figurene vil publikum bli introdusert
for gamle figurer og historier som kanskje står i fare
for å bli glemt. Samtidig er dette en reise inn i mørket
som setter våre grenser litt på prøve i møte med
De ukjente og mørke kreftene
som kanskje ligger i hver og en av oss.
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Skummel oppdagelsesreise inn i mørket
- Våkenatt er en hyllest til fantasien kreert av et
opplagt ensemble og er en påminnelse om at ved å
ombelyse alle kriker og kroker av tilværelsen
dreper vi de kreative kreftene i oss som mørket kan
forløse.

- Ole Jacob Hoel, Adresseavisen

Eit mørkets draumspel
- ei sanseleg reise inn i mytologiens mørke
der fantasien framleis kan få herje fritt

Amund Grimstad, Klassekampen

Konstellasjonen
I Konstellasjonens forestillinger inviteres du med inn i eventyrlige
verdener fulle av fantasi, merkelige skapninger, humor og musikk. Her
sidestilles kropp, bevegelse, romlighet og rytme med tekstlig formidling.
Vi arbeider innenfor et fysisk og visuelt teatralt uttrykk der også lek står
sentralt. Vi er opptatt av å skape kreative og overraskende rom der
publikum får kjenne på å være tilstede i et annet univers for en liten
stund.
Kompaniet turnerer i både inn og utland med produksjonene sine og har
blant annet gjestet festivaler i både Frankrike, Spania, Polen og Kamerun.
I 2020 feiret kompaniet sitt ti års jubileum. Våkenatt er også deres tiende
teaterproduksjon. Dette året ble også kompaniet nominert til Trondheim
kommunes bykunstnerstipend.
Våkenatt vant kulturtankens pitchekonkurranse igjennom SPOR- arena
for kulturarv i 2020

Tidligere forestillinger:
Ut av det blå - babyforestilling
1 -2- 3 - Nå begynner det! - babyforestilling
Over stokk og stein - målgruppe 3-6 år
Ugler i mosen - målgruppe 6-9 år

Det var sååå bra! - mye bedre enn teater

Det føltes som å være i en drøm,
men jeg så alt mye klarere

- Gutt 10 år
- Jente 12 år

Er det ere som kjenner at
hjertet banker som et
maskingevær?
- Gutt 11 år

Jeg har jobbet med teater i 30
år, og dette er den største
opplevelsen jeg har hatt
Dette er den beste DKS
forestillinga jeg har sett, og jeg
har sett mange.

- lærer for 7. klasse

- Gutt 12 år
Kan vi få se det en gang til?
- Jente 11 år
Jeg vil jo egentlig snu meg vekk,
men jeg klarer ikke. Dette synet
vil hjemsøke drømmene mine!
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- Gutt 10 år
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Plakat: Jenny Hilmo Teig

Kontakt:
konstellasjonen@gmail.com

