
 

KAN SØVN VÆRE EN FORM FOR AKTIVISME? 
 
Performancegruppen hello!earth og storbyteatret Metropolis inviterer til TUESDAY NIGHT SLEEPING 
CLUB – en natradio, der lader os udforske natten og vores sovende fællesskab for at skabe forandring. 
Kan vi udnytte tilstanden mellem drøm og virkelighed til at skabe nye virkeligheder? Første soveklub er 
18. maj i dit eget hjem. 
 
Storbyteatret Metropolis præsenterer denne sommer en række værker af kunstnere, der ser fremad. 
Hvordan kan kunsten være med til at åbne os for en fremtid med andre dagsordener og værdier i kølvandet 
på denne verdenskrise? Vi har brug for nye ”forestillinger”, og med en blanding af håb, forventning, 
nysgerrighed og en længsel efter andre relationer er kunstnerne som altid de første til at hjælpe os med at 
forstå og forny. 
 
Metropolis-sæsonen åbner 18. maj med hello!earth, som sammen med lytterne seks tirsdage i træk 
udforsker natten som et alternativt, sovende fællesskab – et fælles rum, hvor vi hver især fra hver vores 
hjem gør det samme på samme tid. Børster tænder, lægger hovedet på puden, lukker øjnene og overgiver 
os til søvnen. 
 
Fra hver vores hjem, hver vores seng tager Tuesday Night Sleeping Club os gennem en række aftenritualer 
og aktioner, der gør os klar til at gå gennem nøglehullet og ind i sprækketilstanden mellem drøm og 
virkelighed. Der, hvor alt er åbent. 
 
Tuesday Night Sleeping Club er et fælles eksperiment, hvor vi undersøger, om søvnen kan være en form for 
aktivisme, hvor vi tillægger det magiske, immaterielle og ineffektive værdi – modsat dagtimernes behov for 
logik, effektivitet og produktion. Kan søvnen og det sovende fællesskab give os fornyet indsigt i, hvordan vi 
udformer vores samfund og fællesskab i vores vågne timer? 
 
Læs mere: www.metropolis.dk/sleeping-club  
 
Møder i natten 
Du kan vælge mellem to radiokanaler: den, der lader dig sove og drømme, og den, der i løbet af de sene 
nattetimer inviterer dig udenfor i byen til natlige forsamlinger eller udforskninger på egen hånd guidet af 
radioens action-podcasts. 
 
De natlige forsamlinger finder sted flere steder i København. De er arrangeret af lokale ildsjæle, der vil 
udforske natten som et alternativt forsamlingssted. Kom til morgengrys-demonstration til fordel for de 
syriske børn, til skriveskole for poesi i en privat lejlighed på Vesterbro eller noget helt tredje. 
 
Oplev TUESDAY NIGHT SLEEPING CLUB seks tirsdage fra 18. maj til 22. juni fra kl. 21.00. 
Lyt med via appen Tuesday Night Sleeping Club eller radioens hjemmeside: www.tuesdaynightsleeping.club 
 
TUESDAY NIGHT SLEEPING CLUB åbner sæsonen for Metropolis, der sommeren igennem præsenterer 
performance og kunst i byens rum. 
www.metropolis.dk  
 
Kontakt: For yderligere information, kontakt kommunikationskoordinator Louise Kaare Jacobsen på 
lkj@kit.dk / tlf. 23 80 55 39. 
Fotos: download her 
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OM HELLO!EARTH 
 
Gennem flere år har hello!earth arbejdet med at udvikle iscenesatte forløb, der medfører en skærpet 
opmærksomhed og bevidsthed i en søgen efter nye åndelige og sansende fællesskaber, særligt med natten 
som undersøgelsesfelt – bl.a. med samsovnings-eksperimentet THE NIGHT fra 2018. 
 
hello!earth er Jacob Langaa-Sennek, scenograf og visuel kunstner, og Vera Maeder, koreograf og 
performancekunstner. Hos hello!earth er publikum i centrum som medskabere af de kunstneriske værker. 
Publikum oplever, sanser og agerer i forestillinger, der udforsker vores bevidsthed og myten om 
virkeligheden. Med input fra filosoffer og eksperter skaber hello!earth et kunstnerisk laboratorium med 
plads til store og skrøbelige visioner. Her kan nye tanker og idéer blive til virkelighed, og her skaber man 
verden i stedet for at konsumere den. 
 
OM METROPOLIS 
 
Metropolis er et storbyteater med byen som scene og tema. Hen over sommeren præsenterer Metropolis 
et program af overraskende, originale og stedspecifikke forestillinger skabt af danske og internationale 
kunstnere i, for og med København. Det er værker, der søger grænserne for scenekunsten og blander 
performance med arkitektur, billedkunst, lydkunst, aktionskunst, m.m. De skabes af kunstnere, som 
indtager og udforsker byen og giver publikum nye kunstneriske perspektiver, oplevelser og indsigt i deres 
by. www.metropolis.dk  

https://www.metropolis.dk/the-night-helloearth/
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