”PUDS GLORIEN”
(5-7 point)
Din uselviske ærlighed tangerer det duksede, og du er helt
klart ikke en af dem, som Menneskehaderen hader allermest.
Når du ser stykket, vil du kunne genkende dig selv i Alcestes
tankegang og få bekræftet, at du rent menneskeligt er et “step
above the rest”.
”GUF LØS”
(8-11 point)
Du tænder på en god sladderhistorie. Især dem, som kommer
dig selv til gode. I Misantropen er der masser af sladder, løgne og dumme svin, du skal forholde dig til. Kort sagt, guf til
saftige historier, som du kan fortælle og pynte videre på efter
stykket. Namme-nam.
”MIG, MIG, MIG”
(12-15 point)
Du og Célimène har mange fælles værdier, og du vil helt sikkert føle dig på hjemmebane, når du oplever den måde, hun
omgås sine venner og dem, som er forelsket i hende. Stykket
kan gi’ dig et par fif til, hvordan du i endnu højere grad fremmer dine egne interesser.

VIND BILLETTER TIL MISANTROPEN, SOM SPILLER PÅ
AALBORG TEATER FREM TIL 21. MARTS 2015
Gå ind på www.aalborgteater.dk/test senest den 15. februar
2015 og angiv resultatet af testen. Vi trækker lod om 5 x 2 billetter, og vinderne får direkte besked mandag den 16. februar.
Du kan læse mere om Misantropen og købe billetter til halv
pris på www.aalborgteater.dk
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Er du også
en selvfed,
hyklerisk
snob?
TA’ TESTEN OG SE,
HVORFOR MISANTROPEN
ER NOGET FOR DIG

En komedie om røvslikkeri, manipulation
og menneskehad

Er Misantropen noget
for dig? Ta’ testen og
find svaret

Hvis du kun skal se én klassisk komedie i dit liv, må det være
Moliéres berømte stykke, Misantropen! En komedie fra 1666,
som den dag i dag er højst aktuel, sjov og inspirerende.

1. I har spist shawarma, og din ellers så lækre ven
har noget grønt mellem fortænderne. Hvad gør du?
• Introducerer din ven for nye venner uden at nævne det grønne (3)
• Hjælper ham/hende med at pille det ud (1)

Sladder og smiger
Misantropen betyder “Menneskehaderen” – og det er netop,
hvad stykkets hovedperson, Alceste, er. Han hader folk, som
er hykleriske, selvoptagne, dumme og som sladrer og smigrer
bare for at få lidt “berømthed”. Noget, som mange af os vel på
et eller andet plan er potentielle skydeskiver for.

• Tier om det grønne men fortæller en historie om en ven,
der havde noget i fortænderne (2)
2. Din ven har fortalt noget personligt og helt vildt om
sig selv, som du lover ikke at sige videre. Hvad gør du?
• Tager hemmeligheden med i graven (1)
• Laver et opslag om det på Facebook (3)

Handlingen
Stykket foregår i Paris og handler i korte træk om, at Alceste
til trods for, at han ikke er glad for mennesker, forelsker sig i
Célimène, som er ekstremt overfladisk. Dertil kommer, at hun
konstant er omgivet af mænd. Alceste havner i retten for tilsvininger af hendes bejlere – hvilket kun får hans menneskefjendske idealisme til at blusse endnu voldsommere op.

• Fortæller det videre til en lille flok, som ”lover”, at de ikke siger noget (2)
3. Du vil gerne ha’ en Canada Goose-jakke,
men du har ikke råd. Hvad gør du?
• Køber en, der ligner, og dækker det ukurante mærke til (2)
• Fortæller vidt og bredt om, at du har købt den
– men at den er blevet stjålet igen (3)
• Indser, at du ikke har råd og køber noget helt andet (1)

50 % rabat
Du kan opleve Misantropen på Aalborg Teater fra den 24.2 til
21.3 2015, og som studerende får du 50 % på billetprisen, så du
kun skal betale fra 65 kr. Du kan også vinde billetter til forestillingen ved at tage testen til højre. Læs mere på bagsiden.

4. Hvad gør du, hvis nogen har sagt noget,
som du ikke helt forstår?
• Går tilbage til personen og får det forklaret (1)
• Går videre med det, du synes at have hørt (2)
• Finder på noget andet, som passer bedre på det, du selv synes (3)

Unge og studerende
Unge under 25 år og
studerende kommer i
teatret til halv pris.
Alle forestillinger,
alle spilledage.

5. En, du kender, har lavet lasagne til dig.
Det smager forfærdeligt. Hvad siger du?
• Ih, det smager FANTASTISK. Må jeg ikke få resterne med hjem? (3)
• Jeg har allergi, så jeg kan desværre ikke tåle det (2)
• Tak, jeg bryder mig ikke om det (1)
Læg pointene ud for dine svar sammen og aflæs resultatet på bagsiden.

