TENEBRIS
”Onko valkeuden ja pimeyden raja selkeä vai kuin veteen piirretty viiva. Ihmismielessäkin taistelevat
kumpaisetkin voimat, hyvyys ja pahuus sekä kaikki tunnetilat niiden väliltä ja niitä sekoittaen .”
Näistä aineksista rakentuu Rohan Tallien esitys Tenebris, joka yhdistää taitavasti teatterin,
sirkuksen, akrobatian ja hevostaidon.
Viidentoista vuoden esityshistorian ajan olemme kuljettaneet katsojaa läpi historiallisten
tarinoiden ja henkilöiden jotka kamppailevat vallasta maahan tai kimalteleviin rikkauksiin, vihaan,
rakkauteen ja intohimoon. Tuotamme käsikirjoituksen ja puvustuksen itse. Jokainen esityksemme
on suuren käsi- ja ajastustyön uniikki luomus.
Rohan Tallit on tehnyt yhdistettyä hevos- ja ihmisteatteria jo vuodesta 2005. Esitystemme aika on
usein keskiaika, 1000 -luvulta 1600- luvulle ja näitä ajanjaksoja sekoitellen.
Varusteemme ovat paitsi vaikuttavia, myös autenttisia. Haarniskat on teetetty alansa parhailla
sepillä ja kestävät todellisia tarkoin harjoiteltuja taistelukohtauksia.
Tarinamme ovat totta ja tarua. Pääosassa ovat olleet hevoset. Hevosten ympärillä on huikea
joukko esiintyjiä joista muodostuu suurenmoinen ryhmämme. Koulutamme hevosia ja esiintyjiä.
Tuomme esille jokaisesta osaamisen parhaat puolet.
Hevosemme ovat harvinaisia ja ainutlaatuisia tällaisessa työssä. Olemme saavuttaneet sekä
kotimaista että kansainvälistä mainetta alallamme. Meidät tunnetaan esityksistämme Atlantin
tuolla puolen asti. Erityisosaamisemme hevosten ja esiintyjäryhmien kanssa on kysyttyä
tietotaitoa.
Tällä kertaa halusimme tarinan ilman historian nimettyjä henkilöitä. Jokainen voisi olla kuka vaan ja
kukaan ei ole yksikään. Jokaisessa on kaksi puolta, valkeus ja pimeys.
Tenebris tarinamme asettaa ajattelemaan juuriaan, sen kantavaa voimaa läpi elämän. Selviääkö
hyvän siemen pahan kiihkeän vaikutuksen alla.
Tenebris on huikeiden tehosteiden täydentämä koskettava tarina.
Tarina lapsuudentovereista, menetyksestä, uskollisuudesta ja rakkauden valosta joka joutuu
koetukselle pahuuden voimasta.
Tenebriksen loistava käsikirjoitus johdattaa katsojan miettimään ihmismielen vaakakupissa
tasapainottelevaa kamppailua joka kulkee valosta pimeyteen.
Teemana keskijan monsterit. Mielen pedot eivät ole muuttuneet vuosisatojen vieriessä. Jokaisen
meistä elämässä on risteys jossa päätämme kumman poluista valitsemme. Kumpi pedoista on
pahempi, se joka on ulkopuolellellamme vai se joka velloo sisällämme. Vain me itse voimme sen
ratkaista.
Taiturimaisia hevoskohtauksia, mestarillisia hahmoja, hevosten selässä, maassa, erilaisin
akrobaattisin jaloin sekä rohkeita kohtauksia toteuttava esiintyjäryhmä.
Virtuoosimainen lumoavan sykähdyttävä hevosshow joka yhdistää teatterin, hevostaiteen,
akrobatian ja sirkustemput mahtavaksi kokonaisuudeksi.
Esitys sisältää jännittäviä hahmoja ja kohtauksia eikä näinollen sovi perheen pienimmille.
Lisätietoa esityksestä ja varaukset www.rohan.fi / ritarit@rohan.fi

