DAVID CHOCRON

en helt ny teateropplevelse

bli med i drømmen
Forestill deg en kinosal der filmen ikke
bare vises på lerretet, men på alle flater,
vegger og tak.
En film der skuespillere plutselig bryter
ut av lerretet.
Forestill deg å bli innhyllet i et landskap
av symboler, lys, lyd og musikk.
En forestilling ulik alt du tidligere har
opplevd.
Forestill deg et teater hvor skuespillerne
er filmet, og spiller fra hver sitt lerret.
Nå først kan du forestille deg

DreamWeaver

DreamWeaver er en helt ny
teateropplevelse fra multiartisten
David Chocron, som har skrevet,
komponert, regissert, produsert og spiller
hovedrollen i denne unike forestillingen.
DreamWeaver er historien om Jimmy Dee,
en enigmatisk nattradioprater kjent som
“The Nightfly”.
Alene i studio en natt begynner merkelige
ting å skje: midt i programmet sovner
Jimmy Dee plutselig ved mikrofonen.
På uforklarlig vis kringkastes drømmene
hans ut i eteren.
Snart veves et nettverk av ivrige lyttere
sammen. Sammen går de inn i en
drømmeverden av toner,
visjoner og sensasjoner
- en fantastisk felles drøm.
DreamWeaver er en manns reise inn i sin
egen fortid, for å gjenfinne sine glemte
drømmer, og å gjenfinne seg selv.

this is a stor y about stor ytelling

this is a dream about dreaming
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Skuespillerne er filmet på location i
New York og Irland av den anerkjente
filmfotografen Marius Johansen Hansen.
David Chocron står for alt etterarbeide.
DreamWeaver-horisonten er laget av
New York kunstneren Walter Krudop.
DreamWeaver benytter fire 50" plasmaskjermer,
et stort lerret og seks video projektorer.
Synkroniseringen av dialog mellom skuespillere
på diverse skjermer og lerret er kontrollert
gjennom et nettverk av 12 computere
- en for hvert bilde eller skuespiller på et 1Gb ethernet nettverk.
DreamWeaver er produsert med hjelp fra
Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde og
Norsk Filmfond.
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