Den bedste popmusical i Galaksen
Ved første øjekast ligner Legally Blonde – The Musical måske en overfladisk
amerikansk komedie for unge piger, men den overrasker med vigtige budskaber og
portrætter af hele mennesker. Det fortæller instruktør Pierre Westerdahl.
”Legally Blonde kan virke som en gavepakke med lyserødt papir og glimmer over det hele, men
når man lukker den op, er det en god og sød historie, som man bliver klogere af”, det mener
Pierre Westerdahl, instruktør på Teatret Gorgernes opsætning af Legally Blonde – The
Musical, som har premiere 7. Oktober i Galaksen i Værløse.
Forlægget er filmen ”Blondinens Hævn” med Reese Witherspoon fra 2001, men overgangen til
musical har hjulpet historien:
”På scenen er rollerne mere end karikaturer. De er mere interessante end i filmen, og derfor
kommer budskaberne ud over kanten: Hvem er jeg og hvad kan jeg”, siger Pierre Westerdahl.
Til at begynde med er Elle Woods en dum overfladisk blondine på en highschool, som bruger
tiden på at shoppe med veninderne. Hun får ingen gode karakterer, bortset fra ”fashion
marketing”. Da kæresten dropper hende og tager til Havard University, følger Elle efter. På
Harvard møder hun for første gang modstand og opdager nye kompetencer i mødet med
udfordringerne.
”I virkeligheden har Elle en stor intelligens, som måske bare har sovet lidt, men hun opdager, at
man kan hvad man vil – man kender ikke sin livsbane før den er forbi”, slår Pierre Westerdahl
fast.
Legally Blonde – The Musical er en klassisk musical, hvor der både er musikalske numre og
scener med dialog, og det giver mere dybde til forestillingen. Det mener instruktør Pierre
Westerdahl:
”Det er dejligt at få lejlighed til at arbejde med nogle spillescener – noget dialog og dramatik,
men det fungerer kun fordi hovedrollerne er så godt besat. De medvirkende er ikke bare gode
sangere og dansere, de kan også spille!”
Legally Blonde – The Musical får Danmarkspremiere i sin fulde længde tirsdag den 7. oktober
2014 i Galaksen i Værløse og kan ses frem til og med søndag den 11. oktober.

Billetter kan købes på Billetlugen.dk: http://www.billetlugen.dk/teater/33715/legallyblonde/
Om Instruktøren
Pierre Westerdahl har mange års erfaring som instruktør i opsætninger med professionelle
såvel som amatører. Han har flere gange før instrueret forestillinger for Teatret Gorgerne.
Senest i 2011 med opsætningen af Jesus Christ Superstar i Tivolis Koncertsal.
Redaktionel kontakt
Instruktør Pierre Westerdahl: Mobil 20 126 922
Pr-ansvarlig Adam Villaume: Mobil 26 209 742, pr@gorgerne.dk
Om Teatret Gorgerne
Gorgerne er et frivilligt-teater- og musicalensemble, som har eksisteret siden 1997. Igennem
årene er teatret vokset med ambitionerne om at kunne opføre frivilligt musikteater der er på
fuld højde med det der produceres på de professionelle teatre. Dette har resulteret i en lang
række store, ambitiøse musicals og koncerter der idag har gjort at Teatret Gorgerne er kendt
som et af de mest ambitiøse frivillige teatre i Danmark. Gorgernes store kærlighed til
musicalgenren er i dag garant for kvalitet, fordi der fokuseres på at tage historien seriøst og
ikke bare forfalde til at lave “et show” uden indhold. Teatret er heller ikke blege for at
producere hvad der for de fleste danskere er helt ukendte værker. Fantastiske musicals som
ingen professionelle teatre herhjemme har turde røre med en ildtang. Vi mener at publikum
fortjener at blive præsenteret for noget af det bedste som musicalgenren kan byde på, og vi
knokler for at gøre op med idéen om at det kun er en lille håndfuld bestemte musicals som det
danske teaterpublikum vil se.

