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cats  

falling into milk. 

To hundre tusen fem hundre og åttitre besøk. 

Drunk man  

diving on ice and 

faceplant. 

Tre hundre og tyve tusen ni hundre  

og førti besøk. 

Hilarious dogs sitting on 

cats. 

Seks hundre tusen fem hundre  

og femti besøk. 

Twiggy  

the water skiing squirrel. 

To millioner to hundre og  

åttifire tusen  

syv hundre og tyve besøk. 

Understanding the war between  

Gaza and Israel – THE GAZA CONFLICT. 

Ni tusen syv hundre og åttini. 

Inkludert meg. 

Tall. 

Det er alt. 

Alt er tall. 

Ordenes tid er forbi.  

Maskinenes språk råder. 

Verden som en kombinasjon av én og null. 

Og jeg 

jeg har allerede snakket for lenge. 

Du begynner å miste interessen 

Unnskyld.

Det er kanskje for mange ord. 

For få tall. 

For få hilariouse hunder  

som sitter på grumpy cat faces. 

Unnskyld. 

Men jeg bare synes at det er noe feil 

om du skjønner. 

En sånn gnagende følelse jeg har. 

Og jeg har forsøkt å si ifra,  

jeg har det, 

men det nytter ikke. 

For i motsetning til katten i melka, 

den fulle mannen på isen, 

i motsetning til hunderompene på katteansiktene  

og ekornet på de bittebittesmå vannskiene,  

så har mine ord ingen appell. 

Ingen lytter. 

Ikke ordentlig. 

Det er bare ord. 

Fordi… Det er ikke kattens feil at den er så søt. 

Ekornet på vannski er helt uten skyld.  

Men det er Gaza sin feil at de henger etter  

i ordenes retorikk. 

Kanskje må kampene få et annet ansikt 

Et morsommere ansikt.  

                       Utdrag fra forestillingen
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På et isfjell – langt mot nord –treffer vi en 

dinosaur med et mindreverdighetskompleks, en 

desillusjonert Cowboy og en Sjørøver som bare 

lengter vekk. I deres søken etter identitet og 

sannhet i et nedfrosset landskap av tomflasker, 

utryddede dyr og gamle idealer leter de etter et 

svar på hvordan de skal forholde seg til en verden 

de føler er i ferd med å gå av hengslene. 

Korrigeringer er en leken sivilisasjonskritikk 

om voksne menneskers rollelek, søken etter 

autentisitet og korrigerte forsøk på å håndtere 

verden. Velkommen til et dystert, surrealistisk 

apokalypseparty! 



�4

«Konstellasjonen trenger ikke annet enn denne fabulerende 
surrealistiske sjarmbomben for å markere seg som en energisk 
kraft innen trøndersk teater. Terningkast 5»  
-Ole Jacob Hoel, anmeldelse i Adresseavisen 21. januar. 
2017-  
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«…Korrigeringer er ei leiken framsyning der 
Konstellasjonen syner at dei også kan lage teater for 
vaksne, og at det er meir enn mogleg å kombinere deira 
spesielle fysiske uttrykk med verbalt spel. » 
Amund Grimstad, anmeldelse i Klassekampen 24 jan. 
2017-  
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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 på̊ å være tilstede i et annet univers for en liten stund.  

Andre forestillinger på repertoaret: 

«Ut av det blå» (0-3 år), 

«1,2,3 NÅ BEGYNNER DET!» (0- 3 år) 

 «Over stokk og stein» (3-6 år)  

«Ugler i mosen» (6-10 år). Produsert igjennom forskningsprosjektet SceSam 

«Våkenatt» (10- 13 år) Urpremiere høst 2020 

I sitt arbeid har Konstellasjonen særlig fordypet seg i nonverbalt teater og har gjennom 

dette fokuset også rettet seg inn mot et internationalt marked.  

kompaniet har blant annet vært «Guests of honor» på teaterfestivalen Fatej i Kamerun 2014, 

turnert og gjestet ulike festivaler i Frankrike, Polen, Spania og Portugal. I 2016 reiste 

kompaniet til Mumbai i India der de spilte for underpriviligerte barn i blant annet Asias 

største red light district.  
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Dramaturg: Vera Krohn Svaleng 
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Kommune og Fond for frilansere  
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http://www.konstellasjonen.no 

https://vimeo.com/253852088 

konstellasjonen@gmail.com

http://www.konstellasjonen.no
https://vimeo.com/253852088
http://www.konstellasjonen.no
https://vimeo.com/253852088

