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LIVETS HØJE PRISdøden



Konceptet - underholdning 
med noget på hjertet
“Livets høje pris” er mit nye one-man show. 
Det byder på en unik og berigende oplevelse 
ved at kombinere den eksistentialistiske 
tankegang med en opsigtsvækkende leven-
degørelse af døden. 
Formålet er hermed er at begejstre og fremme 
nytænkning. Det indfrier jeg ved at introducere 
et væld af indtryk som på én gang skaber en 
tryg atmosfære, hvor publikum sænker pa-
raderne, og et rum “med højt til loftet”, hvor 

tanken frit kan rejse og bringe nye perspekti-
ver i spil.  

En engagerende, sjov og 
anderledes introduktion til 
livets store spørgsmål
I et let og levende sprog præsenterer “Liv-
ets høje pris” den eksistentialistiske tilgang 
og dens bud på, hvordan vi skaber glæde, 
autencitet og mening i tilværelsen. 

Det har mange spændende tænkere gennem 
tiden gjort, f.eks. vores egen Søren Kierkegaard, 

og showet fører os ind på store temaer, som 
øger oplevelsen af frihed, fokus og forankring 
i livet. Men som også kan være skræmmende 
at konfrontere.

Skeleton-Man – din guide og 
kaptajn til det eksistentielle 
univers
Med humor og bid og en eksplosion af vi-
suelle indtryk tager “Livets høje pris” udfor-
dringen op. Og med Skeleton-Man’s farverige 
udstråling tilsat et betagende slideshow 



lover jeg, at alle bliver fyldt med inspiration. 
Som intet andet sætter eksistentialisme 
nemlig livets udfordringer i perspektiv og 
tænder et lys, når alt synes mørkt. Og EN SOL 
når de vigtigste spørgsmål i livet et øjeblik 
falder på plads, og vi ser alt klart.

Tekniske detaljer og pris
“Livets høje pris” har en varighed af 45-60 
minutter og en pris på 10.000 - 15.000 kr. 
Showet kan gennemføres på dansk eller en-
gelsk i et semi-mørkt rum med projektor.

Efter ønske kan showet udvides med musik 
og workshops, der fysisk engagerer deltag-
erne igennem kreativ leg og dans. Kontakt 
mig gerne for nærmere information og tilbud.

Kunstneren og arkitekten bag
Konceptet og kostumerne er udviklet og 
designet af cand.jur., foredragsholder, forfat-
ter og DJ, Michael Wolffhechel (f. 1969), der 
siden 2004 har spredt smil og glæde med 
Skeleton-Man figuren blandt unge såvel som 
gamle i ind- og udland. 



Kom med på udflugt og vend tilbage med ny inspiration, energi og et minde for livet 
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