
HELT UDENFOR 
En stand-out-tragedy om minoriteternes fald 
 
Hvad skal vi bruge alle vores åndssvage døende  
handicappede arbejdsløse gamle farvede 
traumatiserede homoseksuelle (og) 
flygtninge til? 
 
Underholdning er et bud. Oplysning 
et andet, om end mindre farverigt. 
 
Med baggrund i minoritetgruppernes langsomme, men  
kontinuerlige udstødelse af samfundet, og deres – kan  
man hævde – lige ret til, at færdes blandt almindelige  
folk med økonomien og forstanden nogenlunde i behold  
(selv efter krisen!), vil Det Kommende Teater give en  
klar opskrift på, hvordan man bliver inde i varmen,  
hvor der er godt og rart at være. Politisk bliver det ikke.  
Det er et løfte! 
 

 
 
Det Kommende Teater stiller skrapt på sociale ”do’s and don’ts”  
og har I ’Helt udenfor’ sat sig for at behandle alle de regler og  
kodekser, man må følge for at fremstå som normal, velopdragen,  
vellidt, soigneret og tjekket, når man omgås andre - eller tror sig  
ubevogtet. Det kommer det masser af sjov ud af, men også stof til  
eftertanke. 
 
Forestillingen varer 60 minutter. 
 

   præsenterer 
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ANMELDELSER: HELT UDENFOR 
 
 

        
”Søren Zacho Ruby formår at holde publikum 
fængslet med sin fantastiske mimik, og med masser 
af ironi og en absolut politisk ukorrekt tone, der går 
ikke et minut uden grin, fnis og udbrud fra 
publikum.” Nana Nielsen, KultuNaut 
 

      
Super underholdende! 
”Et show der virkelig kan anbefales, da det både er 
hylende morsomt, og giver stof til eftertanke”  
Charlotte Andersen, Kulturkongen 
 

     
Tankevækkende sjov! 
”udført af kun en person, og han gør det fantastisk 
godt. Over halvdelen af tiden blev der grint, meget. 
Og man glæder sig hele tiden til det næste der skal 
ske”  
Helene Stephansen, Kulturkongen 
 

    
Virtuost 
”Vi kan godt kalde ham Danmarks svar på Mister 
Bean, men personlig synes jeg, at han overgår den 
engelske komiker” 
Janken Varden, BTAvisen 
 

    
Helt igennem morsomt og ikke mindst 
vedkommende 
”Det er hylende morsomt, når Ruby mimisk 
parodierer nasserøve, roligans, hjerneskadede, 
fitness-tosser, flygtninge, nazister, autister, bilister 
og førtidspensionister. Endnu mere vedrørende 
bliver forestillingen, når du pludselig mærker, at du 
selv er blevet ramt”  
Alexander Nørgaard, Kulturkongen 


