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Teatro Trono på turne 23. oktober – 4. november 

        19. oktober 2015 
 
På fredag den 23. oktober om aftenen ankommer Teatro Trono til Danmark – nærmere 
bestemt til Testrup Højskole, der vi huse gruppen, mens den er i Jylland. STORT TAK til 
Testrup Højskole.  
På Sjælland vil gruppen bo i fællesskabet Tranehøj (www.tranehoej.dk) + en nat hos 
diverse venner i Kbh. 
 
Forestillinger 
”Op med El Alto” – ”Arriba El Alto” er et flot teaterstykke, der også er teknisk 
krævende. Jeg har netop fået mail fra Yogi , der er gruppens tourguide i Tyskland, og 
som også vil være med i Danmark. Han siger, at gruppen skal bruge 1 ½ - 2 timer på 
at forberede stykket – hver gang. Efter stykket skal de have en halv time til at puste 
ud og pakke sammen. (Beklager jeg først kan melde det ud nu) 
 
MEN, gruppen har også andre stykker, der er mindre teknisk krævende, og som 
kræver mindre tid til forberedelse og nedpakning. I de mindre stykker benytter 
gruppen mere mime og er også nemmere – og sjovere - for yngre målgrupper. 
 
De steder, hvor tiden er knap, må vi beslutte, om vi kan ændre programmet og give 
gruppens medlemmer den tid, de behøver – eller om de hellere skal opføre noget 
mindre krævende. (Medsendt programmet som det ser ud nu). 
 
Tekstning af stykket 
 
Da ”Arriba El Alto” har megen spansk tekst, er jeg i gang med at oversætte, så vi kan 
tekste stykket med projektor. Håber det kommer til at fungere! 
 
Tekniske krav 
Som tidligere udmeldt, skal gruppen gerne have en form for bagtæppe – helst sort, så 
de kan skifte kostumer og ”forsvinde”. 
De har behov for laptop og projekter og et hvidt lærred/væg. 
Og så skal de have lydsystem – og et par mikrofoner, hvis salen er stor. 
Scenelys gør oplevelsen bedre - hvis der er mulighed. 
 
Hvem kommer 
Gruppen består af 6 unge samt træner Luis Vasquez (Tintin). Desuden Yogi, der er 
tourguide, hvilket indbefatter en række funktioner. Yogi har været i Danmark med 
Global Kids grupper mange gange tidligere og er en stor ressource. Jeg (Gitte) vil være 
med de fleste steder og styre computer med oversættelser m.v. I alt vil vi være 9 
personer. 
 
Presse 
I må gerne fodre jeres lokale presse med info. Benyt evt. info + fotos herfra: 
http://www.globalkids.dk/?page_id=530 
Se desuden medieomtale m.v. fra Tyskland: 
http://www.kinderkulturkarawane.de/2015/Teatro_Trono/medien.htm  


