Fra venstre ses den demensramte Willum sammen med
søstrene Neel, Boel og Leise.

Humoristisk gensyn
med Charlottentotterne
HEDEHUSENE: 'Mine to Søstre'

svigtende succes, hvilket også
gør sig gældende på kærligbedsfronten; søster to, Boel,
forsøger at holde sammen på
det hele, mens lillesøster Neel,
der er bibliotekar og læsehest,

er titlen på jubilæumsforestillingen l teaterforeningen Charlouentotterne, der netop i år
fejrer 10 års jubilæum.
Netop derfor er årets forestilling også et gensyn med foreningens debut, som fandt sted på
Charlotteskolen i Hedehusene
med stykket 'Mine to Søstre',
skrevet af Nikoline Werdelin.
Stykket spilles i den gamle
Stationsbygning i Hedehusene,
som siden 2013 har lagt lokaler
til de lokale amatørskuespilleres kunstneriske udfoldelser.
Forestillingen har premiere torsdag den 3. november kl. 19.00,
og herefter spilles der fredag
den 4. november, ligeledes kl.
19.00 samt lørdag og søndag 5.
og 6. november kl. 16.00. Entreprisen er i år sat til 75 kr.,

verden. Videnskabsmanden
Willum, der lider af begyndende demens, er gift med Boel.
Og netop demens-sygdommen
og hvilken indflydelse denne
lidelse har i forhold til pårørende, er et af forestillingens
omdrejningspunkter. Også en
anden karakter, den mystiske
nabo Oluf, dukker op af ingenting og efterlader sig synlige,
varige spor. »'Mine to Søstre' er
en humoristisk og sørgmunter
fortælling om, hvad demens gør
ved en familie, men den byder
også på forelskelse og skuffelse,

der kan betales kontant eller

fortæ ller falken e bag Char lot-

via MobilePay; billetbestilling
kan ske via www.charlottentotterne.dk eller telefon 20770507.
'Mine to Søstre' udspiller sig i
en fa1nilies so1nmerhus, hvor

tento nerne. Forfatteren Nikoline Werdelin har modtaget flere
priser og legater for sin dramatik; allerede i 2002 modtog hun
Årets Reumert som den bedste

tre søstre mødes: Leise, som

danske dramatiker for netop

er den ældste, er forfatter med

'Mine to Søstre'.

lever i sin egen lille primitive

