SPANSK TEATEROPPLEVELSE I NORSKE SKOLER
The Imperfect Adventures of Don Quijote

- RukRuk Company 
Nyoppstartede RukRuk Company, basert i Oslo, tilbyr eksklusiv flerspråklig forestilling;
“The Imperfect Adventures of Don Quijote”
. Ved fysisk tilnærming har kompaniet
utviklet en underholdene forestilling om de elleville eventyrene til Don Quijote.
Forestillingen er laget for ungdomsskole- og videregående elever og er spesielt rettet mot
alle som har spansk som valgfag. I øvingsperioden har vi samarbeidet med elever på 9. og
10.trinn på Steinerskolen i Asker, slik at vi best mulig kunne finne ut av hvor spanknivået lå
på.
Vi har brukt mye av det originale litterære språket til Miguel de Cervantes på spansk, med
en blanding av norsk og engelsk som knagger for publikum til å hekte seg på historiene.
Fokuset har likevel vært å lage en så fysisk og visuell forestilling at språket og teksten
kommer som en musikalsk bonus.
Vi ønsker at publikum skal bli kjent med boka og karakteren Don Quijote de la Mancha,
fordi det er en av de viktigste romanene i litteraturhistorien verden over. I vår teknologiske
hverdag er det lett å glemme de fysiske bøkene og med det viktige skatter fra fortiden. Med
denne forestillingen ønsker vi derfor å løfte en av verdens eldste romaner fram i lyset igjen.
Vi har brukt første del av boka om Don Quijote til å plukke ut scener som viser veien fra
hovedpersonen sin oppslukthet av ridderromaner til han bestemmer seg for å reise ut på
eventyr og bli ridderen Don Quijote. Publikum får være med på reisen hvor han og Sancho
Panza møter kjemper, den store kjærligheten, magiske hendelser og hvor vennskapelige
bånd knyttes. Vi lar karakterene boltre seg i ulike kulturer, språk og perioder som bindeledd
mellom da- og nåtid.
Ettersom boken ble skrevet på 1600-tallet, er språket gammeldags og uvant, så vi har jobbet
med å gi historien et friskt pust med moderne referanser. Forestillingen har mye språklig
lekenhet som speiler den internasjonale hverdagen vi opplever mer og mer av i det daglige
livet.

Målet med produksjonen er å nå ut med en viktig kulturell historie til ungdommer, i en
teaterstil som passer for dem.
Vi planlegger turné med forestillingen i oktober/november 2015, eventuelt januar/februar
2016
. Forestillingen varer i 60 minutter, kan i prinsipp spilles hvor som helst og vi har en
enkel men effektiv scenografi.
For å gi dere et komplett pedagogisk utbytte har vi også forberedt lærevennlig materiale
som vi ønsker at dere bruker før vi kommer på skolen deres
. Dette er fordi vi tror elevene
får mer ut av forestillingen dersom dere har snakket litt rundt og om historien før vi
kommer. Dersom dere er interessert i å ha en samtale med oss etter forestillingen, er det
selvfølgelig også mulig. Vi planlegger også å gi dere noe materiale dere kan bruke etter de
har sett forestillingen, som en slags oppsummering.

Dersom dere vil lese mer om oss, gå inn på vår hjemmeside:

www.rukrukcompany.com

Vil dere se en liten trailer fra forestillingen, gå inn på:

https://vimeo.com/129190544
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