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Teatret Brændende Kærlighed i Kongens Have sommeren 2017 

MIDDELTON – og hverdagens dæmoner 

 
 

Om ikke længe er Teatret Brændende Kærlighed klar med sommerens forestilling i Kongens 

Have i København. I år tages midtvejskriser på livets midterbane under gakket og kærlig 

behandling i forestillingen MIDDELTON. Forestillingen er for alle uanset alder, sprog og 

herkomst.  Det er ganske gratis og premieren er søndag den 25.juni kl.16.00 

 

Middelton er en normal og venlig mand med en normal og enkel hverdag. Han er midt i livet, midt 

i karrieren, midtpunkt og smørklat i en varm grød af tryghed og forudsigelighed. Mageligheden 

truer lige om hjørnet. Men pludselig bliver hans arbejde overtaget af en robot, hans kone siger 

ham ikke noget længere og hans elendige barndom stikker sit fortrængte hoved frem. 

Foruroligende, fælt og helt uden for kontrol. Først slår han det hen, men det gnaver og knager i 

hans trygge tilværelse. Er der en redning? Skal han gå i terapi? Købe et kæledyr? Eller en 

motorcykel? Middelton og hverdagens dæmoner er en komedie om at takle sine udfordringer. 

Fortalt med fysisk overskud, poesi og komik i Brændende Kærligheds ekspressive spillestil.   

 

MIDDELTON spiller 25.juni – 23.juli, tirsdag- fredag kl. 19, lørdag-søndag kl. 16.  

Sted: Valnøddeplænen i Kongens Have (indgang overfor Statens Museum for Kunst).  

Gratis adgang.  Fra slut juli til medio september er forestillingen på turné i hele landet. 

Medvirkende: Line Svendsen, Glenn Ziqver Xavier og Jens Kløft Manuskript: Annegrete Kraul & Jens Kløft  

Instruktion: Bodil El Jørgensen Scenografi: Henriette Drejer Lubanski  

 
Forestillingen er støttet af Statens Kunstråds projektstøtteudvalg for scenekunst og Københavns Scenekunstudvalg. 
 

Yderligere info: 

Annegrete Kraul, 2042 1806 /annegretekraul@gmail.com eller Tine Selmer Bertelsen, 2615 6051 / tine@bertelsen.org 

 

Med venlige hilsner  

Teatret Brændende Kærlighed 
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