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Skarpe billeder af fire nutids-ungdoms-skæbner. Jick er barnestjerne. Locolai er kedsomhedskriminel. Kudo
er rasende intelligent og Liden er bare helt almindelig. De fire unge i stykket lider under de valg, de træffer –

eller ikke træffer. Og de dør alle af kedsomhed, junk, kriminalitet eller X-Factor-starfuckeri.
4 medv. 2 k, 2 m, 1 location. Varighed: ca. 70 min.

Søstre på kanten
Et tragikomisk stykke om søstrene Oline og Irma, der bor sammen og lejer et værelse ud til ”Tøm’ren” et sted
i udkantsdanmark. Deres dage går med stoffer, spil og dagdrømmerier om ”det rigtige liv”. Stykket følger

søstrenes desperate kamp for at tage ansvar for eget liv og gribe lykken, hvor den er.
3 medv. 2 k, 1 m, 1 location, ca. 75 min

Du gode menneske dog
Doris Larsen har arbejdet i plejesektoren i 34 år, da hendes mand Frans køres over af en overlæge.

Erstatningen giver dem mulighed for at komme ud af ”lavindkomstens dødsdrom.”
Nu hvor Doris ikke skal bekymre sig om penge og et alt for hårdt arbejdspres, hvem er hun så?!

2 medv. 1 k, 1 m, 1 location, ca. 75 min.
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