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Rindal - 8 billeder Tomas Lagermand Lundme Hent PDF Smagsdommeriets æra er forbi. Nu er det
hattedamen, kultureliten og de navlepillende kunstneres tur til at lytte. Det er slut med klatmalerier,

krimskrams og gøglerier på statens regning. Nu slår folket tilbage.Teaterstykket "RINDAL - 8 billeder" er en
historie om finkulturens fjende og folkets helt Peter Rindal.

Lagerforvalteren, der i arbejdernes navn rejste sig mod det herskende parnas til kamp for borgernes
skattekroner. Manden, der i protest mod statens rolle som kunstmæcen stillede sig i offentlighedens skudlinje.

Mennesket, der selv endte som en isme.
Med kultursnobben, småborgeren og en brølende kronhjort under armen inviteres man til en

fællesrundvisning i og omkring værket RINDAL - et sammensat billede af en stærk tro på retfærdighed, en
stemme, der turde råbe op og et misforstået menneske, der kæmpede for demokratiet og på sin helt egen måde

elskede kunsten.
Kan vi overhovedet bruge kunsten til noget som samfund, fællesskab og individer?

Dramatikeren Tomas Lagermand Lundme blev Reumert-nomineret som årets dramatiker 2014 for teksten til
forestillingen.

Forestillingen tager 90 minutter uden pause.
3 medv.
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