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K «Brødre og Søstre» er 
forestillingen om alt 
du ser. Og det som 
ikke synes.

Forestillingen «Brødre og 
Søstre» er iscenesatt av det in-
ternasjonale kompaniet NIE i 
samarbeid med Brageteateret. 
Gjennom prosjektet «Brødre & 
Søstre» som har fokus på psy-
kisk sykdom i nære relasjoner, 
har teaterforestillingen blitt en 
fortelling om et nært vennskap 
og en altoppslukende sykdom. 

 Katrine, Tiril, Markus og 
Fredrik er bestevenner, men i 
løpet av niende klasse skjer det 
en forandring. Katrine smiler 
ikke lenger, hun svarer ikke på 
telefoner, hun gjemmer seg un-
der dyna og vil bare tilbake til 
alt som var bra. Forestillingen 
skildrer tiden frem mot Katri-
nes sammenbrudd og toucher 
så vidt innom hva som skjer vi-
dere. 

 Å skulle gripe an et så føl-
somt tema er ingen enkel opp-

gave, spesielt ikke når forestil-
lingen skal turnere i Buskerud 
for fylkets ungdomsskoleele-
ver. 

Det krever en egen evne til 
kommunikasjon, en egen form 
og en hårfin balanse mellom 
det såre og det morsomme. 
Heldigvis leverer «Brødre og 
søstre» på alle områder. Med 
sjarmerende skuespillere, tref-
fende musikk og stram regi er 
forestillingen blitt en viktig og 
riktig fremstilling av noe svært 
vanskelig. På ett punkt toppes 
likevel opplevelsen, med ele-
gant lysdesign og svært spen-
nende visuelle opplevelser kla-
rer kompaniet å vise følelsene 
som ligger i skyggen. De som 
ikke snakkes om. Det ulmende 
og vanskelige som aldri når helt 
opp til overflaten. 

 Denne forestillingen må job-

bes med, snakkes om, vurderes 
i fellesskap og dissekeres. Dette 
er temaer ungdom i Buskerud 
trenger å snakke om. Lærere, 

brett opp ermene. Når forestil-
lingen er vist er det dere som 
må ta imot samtalene, klem-
mene og historiene. 

Visuelt, vemodig og viktig

skygger:: Moa Meinich og Ingeborg Larsen i «Brødre og Søstre». 
 FoTo: BrageTeaTereT

sPiller goDT: Ingeborg Larsen (fra venstre), Viggo Venn, Moa 
Meinich og Helder Deploige i Brageteaterets oppsetning «Brødre og 
Søstre». FoTo:BrageTeaTereT
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Tips Drammens Tidende om store og små nyheter fra ditt nærområde. 
Del din video: Har du en video som du vil dele med våre lesere. Last den opp på dt.no/vis/videotips


