
Grin til du græder når fire af landets bedste teatersportshold tørner sammen i Odense...

Lørdag, d. 18. august 2012, kl. 19:00

Læs mere på www.improfightnight.dk

Middelfartvej 125 - 1. sal, 5200 Odense V - www.nedergadeteatret.dk

http://www.improfightnight.dk


Lama
Hjemegn: København

Lama er en af landets mest rutinerede improgrupper. Vi 
arbejder med Longform og Teatersport, Forumteater og 
Workshops. I Lama er vi trænet af Keith Johnstone og 
arbejder ud fra hans principper om at Improen skal være 
et sikkert sted at mødes og lave fejl!  Vi siger  JA! til at 
dumme os og går aldrig af vejen for nye udfordringer, der 
kan bringe os lidt længere ud på de skrå brædder…

Holdet består af:
Elin Fredrikson, uddannet skuespiller 2004
Winnie Kristine Christiansen, uddannet skuespiller 2004
Kirsten Kvist, skuespiller
Lotte Starch, skuespiller
Axel Stemark, impropianist

Læs mere på lama.dk

G-Punktet
Hjemegn: Fredericia

Vi er en Impro- og teatersportsgruppe 
fra Fredericia, der har eksisteret siden 
2004.
Vi gør meget i det traditionsbundne teatersport, men 
arbejder også utrolig hårdt i mange forskellige former af 
improvisation.
Vores mest succesfulde selvopfundne projekt, er en årlig 
julekalender. Der kaster vi os ud i 24 afsnit på 2 timer i 

form af longform impro. 
Vi prøver at forny os hele tiden med 
forskellige nye vinkler på gamle 
discipliner.
En af vores største glæder, er når vi 
møder andre teatersportsgrupper, og 
hygger os igennem improens forun-
derlige verden.

Holdene

http://lama.dk


Det Hvide Snit
Hjemegn: København

Improteatergruppen Det Hvide Snit kan i år 2012 fejre 25 
års jubilæum. Så hvorfor se improteater og ikke alminde-
ligt teater? Ja, for det første møder du med garanti ikke 
nogen du kender hverken på scenen eller på tilskuerræk-
kerne, du vil ikke efterfølgende kunne huske hvad du har 
set, men alligevel føle dig dejligt misbrugt, din verden vil 
føles mindre og uden betydning - en vidunderlig tilstand 
Så derfor!
 
Hvad kan vi prale med? Ikke meget! En 12 årig gam-
mel rekord i Guinness Book of Records; verdens længste 
improviserede scene, opfindelsen af Den Gule Streg; 
impulsimpro uden krykker, medvirkende i Zulu Comedy 
Festivalen og Canal Tours og aflivningen af De Gales Di-
vision. Ikke det store, men små bække giver som bekendt 
en stor...

Hvis du mod forventning vil vide mere, så besøg vores 
hjemmeside: www.dethvidesnit.dk

Szort Sznak
Hjemegn: Odense
 
Szort Sznak er stiftet i foråret 2007 og har 
fast tilknytningssted på Nedergadeteatret 
i Odense. Der er ingen frygt når holdet kaster sig på 
scenen for at underholde dig. Vores specialiteter er især 
vores egne lege, klassiske øvelser, men med et twist - vi 
nævner i flæng, cirkusartisterne, samtale hos chefen, 
jalousi, museum, m.m. Energien er høj og tempoet er 
hurtigt. Som altid er det publikum, der er i centrum og 
skuespillerne, der må få scenen til at hænge sammen. 
Holdet er forsvarende mestre fra Impro Fight Night 
2010, Fredericia. Med et par udskiftninger siden da, har 
vi inviteret til revanche. 
Husk også, vi at spiller hele 
aftenen, med vores eget store 
show, fredag, d. 12. oktober 
2012, kl. 20. 

Læs mere på szortsznak.dk

Holdene

http://www.dethvidesnit.dk
http://szortsznak.dk


Konkurrencen
Konkurrencen afholdes på Nedergadeteatrets scene, som vil være stillet om til 
en hyggelig café, hvor der vil kunne købes øl/vand.

Der dystes i shortform teatersport, en række korte scener, hvor holdene på skift 
skal få mest ud af en scene. Hver gang med udgangspunkt i indfald fra publi-
kum. Og her er alle skøre indfald velkomne så holdene udfordres maksimalt.
Der spilles tre runder og der stemmes derefter. Publikums stemmer tælles sam-
men med dommerstemmerne og herefter kåres vinderne for 2012.
Dommerpanelet er ikke offentliggjort - men følg med på improfightnight.dk

Praktisk
18:30 Dørene åbnes.
19:00 Showet starter. Holdene præsenterer sig selv.
20:15    Første konkurrence runde.
21:00 Anden konkurrence runde.
21:45 Tredje konkurrence runde, og efter kort pause, kåring af vinder.
23:00 Arrangementet er slut og baren lukker.

Baren vil være åben under hele arrangementet, hvor der vil blive solgt øl og 
vand til fornuftige priser.

Billetter
Med få pladser i salen anbefaler 
vi at købe billet på forhånd.
Sælges også i døren så længe 
der er pladser.
Gratis drink medfølger.

Pris i forslag kr. 130,-
improfightnight.dk

http://improfightnight.dk
http://improfightnight.dk
http://billetto.dk/en/events/improfightnight

