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Tempus Fugit goes international!
Idag har Tempus Fugit premiär för sin första föreställning utanför Sveriges gränser: ”One Day. One Date.” av den
engelska teatergruppen Fragility, med spelplats i centrala London.

”He works in a menial, post graduate job, and She only has six hours left to kill before her flight out of here. He
takes a risk, leaves his job, and we follow them as they chase each other around Charing Cross, through Covent
Garden and back down into St James' as they try to have the best date ever, all in one day. There's revelations and
confusion along the way and not everything is innocent in this lovely summer fairytale.”
Verket är inläst av skådespelarna Andrew Silverwood och Maria Negoita, och regisserat av Rowan Fox-Noble. Verket
innehåller sex kapitel, som samtliga är placerade på olika platser i centrala London (se bifogade karta).
Detta är det första av två verk i Storbrittanien som får premiär i Tempus Fugit 2015, det andra verket ”Leith is where
the heart is” utspelar sig i Edinburgh i Skottland och får premiär i slutet av juli.
Hittills har sex specialskrivna verk haft premiär i appen under 2015, och nio ytterligare verk väntar under sommaren
och hösten. Bland säsongens större samarbeten kan nämnas ”Före / Efter” för Suicide Zero (spelas nu), ”Seven
Summits” av och med Renata Chlumska och Magnus Ormestad / Husky (premiär september 2015) och ett
beställningsverk för Dalhalla Opera i samband med deras premiär av Turandot (premiär 8 augusti 2015).
Sedan lanseringen av Tempus Fugit i App Store och Google Play i maj 2014 har den varit en del av både Stockholm
Fringe Festival och Kulturnatt Stockholm, och i december 2014 tilldelades den Stockholms stads
Innovationsstipendium i kategorin Besöksnäring. Innehållet varierar från musik till poesi, fiktion till
autenticitet, men med stadigt fokus på att tillgängliggöra kulturupplevelser på ett enkelt sätt och att skapa konst i det
offentliga rummet.
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