
EAT IT! - en cirkusvarietéshow om skönhetsideal och kroppshets
”Eat it!” en show om skönhetsideal och ett skruvat förhållningssätt gentemot mat.

Ruby Rose Productions kritikerrosade föreställning spelar nu på Dieselverkstadens stora scen den 18 och 19 oktober! Missa inte
detta! Medverkar gör bl.a. högaktuella Angela Wand som med en egen monolog snart ger sig ut på turné med Riksteatern. 

 

Det här är ingen poetisk, känslig föreställning om den emotionella och postmoderna människan. Det här är inte en historia om
risker och artistens inre röst. Lååångt ifrån.

Denna tragikomiska och högst aktuella föreställning kommer att guida dig hela vägen från socialt accepterad bantning till utkanten
av svält på nolltid. Från längtan till att vara den vackraste till att vara villig att betala priset det kostar för ultimat skönhet. Det här är
en resa mot perfektion – helt utan kolhydrater, utan fett och utan protein!

EAT IT! är en absurd cirkusperformancevarietéshow om skönhetsideal, kroppshets, och konsten att vara vid fronten i kriget mot
fett.

Premiären av Eat it! ägde rum på Turteatern i Stockholm våren 2013 och spelar nu offentligt två gånger på Dieselverkstadens
Stora scen; lördagen den 18 oktober kl. 19.00 och söndagen den 19 oktober kl. 16.00. Arr: Nacka kulturcentrum.

Förutom de två offentliga föreställningarna spelas Eat it! i Dieselverkstaden för nio fullsatta salonger med högstadieelever från
Nacka under vecka 42. Nacka kulturcentrum arrangerar då även seminarier före föreställningarna som handledning för
skolpersonal och elevteam där kroppshets och ungdomars hälsa diskuteras.  

Biljetter:
ord pris: 225 kr, ungdomar under 20 år & studenter 120 kr  Bokas via Ticnet.se

MEDVERKANDE
Idé och Regi: Rebecca Westholm /Ruby Rose
På scen: Angela Wand, Eliisa Erävalo, Anna Lagerkvist, Chloe Derrouaz, Rebecca Westholm
Kostymdesign: Anja Kjellin
Ljusdesign: Patrik Bogårdh
Musik och ljudbild: Tobias Hyllander
Foto: Klara Granberg

 ”Avväpnande show om skönhetsidealen” DN
 “ Många av oss upplever ett hallelulja moment …” SvD
”Feministisk catwalk” Aftonbladet

SAMTAL OM UNGA MÄNNISKORS HÄLSA
Föreställningarna av Eat it är en del i Nacka kulturcentrums satsning på temat Kroppen i höst. Vi tycker det är värt att diskutera
ungas människors hälsa, och hur unga människor ser sig själva i en mer och mer kroppsfixerad omgivning. Därför arrangerar
Nacka kulturcentrum och Dieselverkstadens bibliotek ett "Samtal om unga människors hälsa" den 15 oktober kl 19.30 med
Christina Lillman Ringborg, specialicerad på arbete med ungdomar med ätstörningar samt med Daniel Lams, regionombud för
BRIS och barnvårdsutredare inom socialtjänsten. Läs mer om seminariet på dieselverkstaden.se

Ruby Rose Production är ett kulturproduktionsnätverk som arbetar med att kreativt producera feministisk scenkonst och skapa
cirkus, teater och varietéföreställningar. De producerar även egna eller samproducerade konserter, klubbar, och releasefester.



Länk till Blogg:

http://eatitshow.wordpress.com/

Följ Eat it på Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Eat-it/418878411511384

Följ karaktärerna Beatrix och Jenifur på Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Beatrix-Jenifur/299737260073276

DUGER JAG? TEMA: KROPPEN
Under hösten kommer Nacka kulturcentrum arbeta med temat KROPPEN på olika sätt; i kursverksamheten, i skolverksamheten, i
utställningen Along the road i Nacka konsthall samt med två offentliga föreställningar av ”Eat it!” om vad vi gör med våra kroppar.
Ett samtal kring temat unga människors hälsa arrangeras i samarbete med Dieselverkstadens bibliotek.

Pressen på killar och tjejer att duga och se ”rätt” ut är idag större än någonsin. I de sociala medierna sprids bilder och ideal
likasnabbt som de har publicerats. På TV får vi följa personer som vill gå ner i vikt.  Är det positiv inspiration eller bygger detta på
dålig självkänsla och ojämlikhet mellan könen?

Vi vill granska hur fixeringen vid vår egen och andras kroppar påverkar vår identitet, självkänsla och relationer. I extrema fall kan
kroppsfixering t.o.m. leda till sjukdom och död. Hur kan vi vända på perspektivet så att vi ser det positiva i oss själva och andra?
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