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Lovens Vogtere & De Frivillige Lars Husum Hent PDF Lovens vogtere. Når det ikke er nok at være mand, må
man blive supermand. Lovens Vogtere er en mørk komedie om tre mænd, der søger tilflugt i

superhelteuniverset for at få deres mandighed tilbage – en mandighed der er blevet tyvstjålet af kærester og
indvandrerrødder. Det er en historie om kappeklæd-te selvtægtsmænd, desperation og et ønske om at blive

den bedste mand, som man kan blive – rødt spandex eller ej…
Varighed ca. 80 minutter

Medvirkende 4. Der er 5 locations.

De frivillige. En tragikomisk fængselskomedie. Da ejendomsspekulanten Markus Føns bliver overfaldet i
fængslet, vælger han at gå i frivillig isolation sammen med pædofile og voldtægtsforbrydere. Her overtales
han til at deltage i isolationsgangens lille fængselskor. I koret brydes den frivillige isolations monotoni i et
fællesskab omkring højskolesangbogen. Men Markus finder ud af, at der er grænser for, hvad man kan tillade

sig i koret, hvor alle er lige, men hvor de, der respekterer systemet mest, er mest lige.
Varighed ca. 80 minutter.

Medvirkende 4-6. Locations 4.

Stykket blev i 2013 nomineret til en Reumert (Jury-ens særpris).
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