
Kate Pendry utforsker temaene kjærlighet, foreldreskap, sex og død i Ibsens «Lille Eyolf», 
med denne nye vokalteater-tolkningen.

Sammen med komponist Audun Aschim Steffensen bringer hun stykkets svært moderne 
tematikk til live, med nyskrevet musikk (Steffensen) og libretto (Pendry), i en konsert som 
tar publikum med inn i Ibsens rike, sære og supernaturlige verden av skakkjørt familieliv.

Musikken kan kanskje beskrives 
som en sonisk avant-garde film i 
et mørkt drømmelandskap, med et 
hint av Sgt.Pepper og Disney.

Inspirasjoner får vi fra samtid, rock, 
filmmusikk og eksperimentell jazz. 
Alt vi gjør hentes ut fra kjernen 
i Ibsens supernaturlige univers, 
og vi tar også med det gotiske og 
besteborgerlige inni miksen, kvernet 
gjennom vår egen uttrykkspallett. 
 
BREWGATA, LØRDAG 8. APRIL, 
KL. 15.00
 
KATE PENDRY
Kate Pendry er nylig tildelt Frilansprisen for 2022 av Norsk Skuespillersenter og Norsk 
Skuespillerforbund. I sin begrunnelse skrev juryen:
«Årets vinner forfrisker feltet og holder oss i ørene med sin til tider krasse form, sitt sylskarpe 
innhold og bevisste estetikk. Hun er beryktet for å være en kontroversiell kunstner. Arbeidet er 
konfronterende med personlig og politisk innhold. Hun regnes for å være grenseoverskridende, 
grenseutviskende, og arbeidet kan vekke sterke reaksjoner. Hun er kompromissløs og normkritisk. 
Når alle går i flokk, trår Kate Pendry til siden – og tar en mikrofon og stiller spørsmålet «Er det 
retningen dere vil gå?»

INFERNO METAL FESTIVAL 6. - 9. APRIL 2023
Emperor, Amorphis, Watain, Cannibal Corpse, Abbath, Nile, Elder, Arcturus, Godflesh, Dark 

Funeral, Unleashed, Crowbar, Wolves in the Throne Room,Uada, Odium, Sakis Tolis, Harakiri for 
the Sky, Urgehal, Vemod, Djevel, Nekromantheon, Mork, Darvaza, Nervosa, Gaerea, Ingested, 

1914, Svalbard, Masacre, Vredehammer, Lili Refrain, Dold Vorde Ens Navn, Dwaal, Kate Pendry, 
Fleshmeadow, Beaten to Death, Dordeduh, Wayfarer, Afsky, Féleth, Blodhemn, Octohawk, Nadir, 

Filthdigger, Mutilated Tyrant, Stormruler, Omnia Moritur, Ruun, Tilintetgjort, Ottone Pesante, 
Welcome to Hell

KATE PENDRY FREMFØRER THE BALLAD OF LITTLE WOLF



Billetter kjøpes her: tickets.infernofestival.net.

CLARION HOTEL THE HUB – OFFICIAL FESTIVAL HOTEL
Gå til https://www.infernofestival.net/hotel  for å bestille hotell og bruk koden  INFERNO for 
rabatterte festivalpriser. Disse prisene vil gjelde frem til 6. mars 2023. 


