
PRESSEMEDDELELSE
»Grinet & Døden«  
Særopførelse 2.oktober kl. 20 hos ZeBU
Billetindtægterne går ubeskåret til Dansk Flygtningehjælp

Teatre donerer Halfdan-forestilling til verdens flygtninge 

Det Flydende Teater, Teatergrad og ZeBUs ansatte og ledelser fortsætter, 
hvor Hjælp-nu-indsamlingen sluttede. Alle på de tre teatre giver en ekstra 
arbejdsdag til verdens flygtninge og opsætter den succesfulde Halfdan Ras-
mussen-forestilling »Grinet & Døden« en ekstra gang.  Alle indtægter går til 
Dansk Flygtningehjælp. Opførelsen finder sted fredag den 2. oktober kl. 20 
hos ZeBU som afslutningen på en landsdækkende turné.

Selvom 86 millioner kroner var et fantastisk resultat for den landsdækkende 
indsamling Hjælp nu, står vi fortsat overfor en af de største flygtningekriser i 
nyere tid, og de politiske organisationer, der burde håndtere en krise som den-
ne, har vist sig at have store udfordringer. FN er ikke lykkedes med at skabe 
fredelige forhold i Mellemøsten og Afrika. Og selvom der i de seneste dage også 
er begyndt at blæse mildere vinde, er EU er nærmest brudt sammen i politisk 
uvilje mod flygtninge.

Tilbage står, går og svømmer en masse sagesløse mennesker. Mennesker i nød. 
Mennesker på intern flugt. Og mennesker der har forladt deres hjemland for 
at finde en tålelig tilværelse i det privilegerede Europa. Disse mennesker har 
brug for hjælp, og mens politikerne kæmper for at finde deres ben, må vi som 
civilsamfundet fortsat hjælpe, hvor vi kan. Vi må som enkeltindivider beslutte 
os for om og i så fald hvordan vi vil hjælpe. 

– Vi på Det Flydende Teater, Teatergrad og ZeBU har truffet en klar beslutning 
om at arbejde en dag ekstra og opsætte »Grinet & Døden« i København og done-
re alle billetindtægter til Dansk Flygtningehjælp. Det er en upolitisk beslutning, 
det er ikke et partsindlæg i den endeløse politiske mudderkastning. Det er en 
humanistisk beslutning fra ét menneske til et andet, siger Thomas Bang, skue-
spiller i »Grinet & Døden«, på alle medarbejdernes vegne. 

»Grinet & Døden« har spillet for udsolgte ’huse’ siden midten af juli og er netop 
nu på en landsdækkende turné, der afsluttes 1. oktober. Det er en musikdrama-
tisk forestilling med afsæt i Halfdan Rasmussens liv under anden verdenskrig. 
Forestillingen er skabt i Halfdans humanistiske ånd og bearbejder forholdet 
mellem krig og pacifisme. Forestillingen indgår i det Flydende Teaters trilogi 
om Danmark i krig. De kommende forestillinger har fokus på ytringsfrihed og 
flugt. 

»Grinet & Døden« til fordel for Dansk Flygtningehjælp opføres fredag den 2. 
oktober kl. 20 hos teater ZeBU, Øresundsvej 4 på Amager.

Billetprisen får et nyk opad, så den bliver 300 kr. Hele beløbet går ubeskåret til 
Dansk Flygtningehjælp, da teaterbilletter.dk og billetten.dk har indvilget i at 
sælge billetter til forestillingen uden gebyr. Skulle der blive udsolgt, kan teater-
forestillingen rejse 45.000 kr.

Billetter kan købes hos teaterbilletter.dk, billetten.dk og Teatergrad.
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