Forældremødet
En humorfyldt syngende lussing til et stadig mere splittet Danmark
Der er forældremøde i 9.b. Jane, Fies mor, har bagt kage og taget kaffe med. Tine, Jaspers mor, drikker bare kaffen og
spiser kagen. Der står sociale medier, alkohol, klassekasse og trivsel på dagsordenen, men dagens konflikt mellem
Jasper og Fie presser sig på. Den skal nok blive løst. Det er Heidi sikker på. Hun er lærer, nyuddannet og stadig fuld af
overskud og gåpåmod.
Men snart flyver der verbale lussinger og absurde anklager gennem luften. De vælter frem, mellem sidebenene og
sammenbidte tænder. Alle rækker pænt fingeren i vejret, men peger bagefter direkte på hinanden. Ingen husker de unge
det handler om.
Så hvordan skal Fie og Jasper finde deres vej i et klasselokale, en skole, et samfund og en verden, hvor enhver er sig
selv nærmest og ingen lytter til hinanden? Hvordan skal de nogensinde kunne mødes, når de voksne ikke engang kan?
Det (u)sunde menneske – en trilogi om at falde
Forældremødet er 3. del af Teatret st. tvs samfundstrilogi.
Vi sender det danske velfærdssamfund til sundhedstjek. Kikker udad. På systemet. På strukturerne. På normerne.
Kikker indad. på psyken. På kroppen. Og på spejlbilledet. Hvad er der danske samfund for en størrelse? Er vi på rette
vej? Passer vi alle ind? Er vi en helhed? Helhedsskole. Helhedsplan. Helhedsmenneske. Eller hvad?
Hver forestilling kan ses som et enkeltstående værk, men tilsammen danner de vores syn på "det hele"
SygtSund - til alle med et helbred skøjter på samfundets velfærdsoverflade, hos familien Momsen, der står
tilsyneladende sikkert på benene, men med et sygeligt og fanatisk dyrket sundhedsideal.

Skakmat - når et menneske falder kradser i samfundets velfærdsoverflade, hos Johan der falder, falder udenfor
kassen, falder ud af arbejdsmarkedet og bliver fanget i et sikkerhedsnet, der ikke nødvendigvis kan holde ham.
Forældremødet spejler bredden i samfundet til forældremøde i 9b. En humorfyldt syngende lussing til et stadig mere
splittet Danmark.
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