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Sidste tur på støtten
Teaterrådet takker af med sin
fjerde og sidste støttetildeling – for
sæson 2003-04 – med fremskrivninger og beklagelser
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Farvel til fremstødet
Projekt »Fremstødet for børneteater i Sønderjyllands Amt« har
nu brugt sin million
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Du store verden
Dansk ASSITEJ er garant for de
danske børneteatres internationale netværk
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Kvalitetsvurderinger
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Festival 2003
Årets store festival for
børne- og ungdomsteater løber af stabelen
i Kolding fra 30. marts
til 6. april. Omkring 90
teatre møder op med
næsten 150 forestillinger.
Der er gratis adgang til dem alle
– også til Teater Rio Roses »Små
fugle« (billedet).
Hvem, hvad, hvornår og
hvordan
S. 7 - 10
Foto: Jan Buus
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Af Carsten Jensen
Tegning: Bob Katzenelson

et afgående teaterråd
har nu uddelt sin sidste
pose penge til drift og
projekter i den kommende
sæson for den del af teaterlivet, der ikke tilgodeses i
de øvrige statslige støtteordninger.
Der kom 314 ansøgninger
til et samlet beløb af knapt
270 millioner kroner, og
rådet fik sine 64 millioner
til at strække til i alt 62
ansøgninger – hvilket siger
lidt om misforholdet mellem mål og midler for Teaterrådet i dets bestræbelser
på at »komplementere det
eksisterende teaterbillede«,
som rådet skriver i en kommentar, hvori man påpeger,
at den samlede offentlige
teaterstøtte fra stat, amter
og kommuner er på en lille
milliard kroner.

D

Operation slæbesild
Teaterrådets sidste fordeling viser, at man fortsat
prioriterer dansen højt – og
at man har forsøgt at fastholde udviklingsmulighederne ved at tildele støtte,
der rækker udover rådets
egen periode. »At skabe
den nødvendige kontinuitet
ved at skåne de mest umistelige«, som det formuleres af rådet.
Det er blandt andet kommet Dansescenen, Granhøj
Dans og Nyt Dansk Danseteater til gode. Men også
fem børneteatre kan rent
økonomisk se endnu to
sæsoner frem, nemlig BaggårdTeatret, Teatret, Teater
Rio Rose, Teater2Tusind og
AbstraXteater.
En stor del af børneteaterpuljen er altså gået til

Farvel og tak
fremskrivning af støtte til
fem teatre til sæson 200405. Det sikrer nogle gode
teatre arbejdsro og fastholder det principielt vigtige i
at sørge for flerårige aftaler,
mens den negative udlægning er, at millionerne glimrende kunne bruges til teatre allerede i den kommende sæson – herunder tilskud til teknisk udstyr. For
anden tildelingsperiode i
træk er der ikke bevilget
penge til nye teaterbiler,
teaterteknik m.m. – og det
kan efterhånden ses.
Men som afgående teaterrådsmedlem Anette Eggert
forklarer, så er fremskrivningen en nødvendighed:
»Rent budgetteknisk har
vi været nødt til at fremskrive. Det stiller både teatrene
og det nye udvalg bedst og
mest frit. Havde vi brændt
alle pengene af til den kommende sæson, ville der blive en manko på mange millioner for det nye udvalg at
tage stilling til, og det ville
betyde lukning af adskillige
teatre.«
Situationen, der minder
lidt om forne tiders slæbesild, er opstået som en
kombination af, at Teaterrådet på et tidspunkt begyndte at operere med fler-årig
støtte og siden blev pålagt
det budgetmæssige princip,
at en flerårig støtte til et
teater skulle afregnes i
»første sæson«. Fik et teater fx. to millioner kroner
om året i tre år, skulle alle
seks millioner konteres det
første tilskudsår. Det nye
regnskabsprincip blev indført samtidig med en –
viste det sig – særbevilling
på knapt ti millioner kroner,
og derfor har rådet siden
følt sig tvunget til at operere med fremskrivninger.
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Teaterrådet har foretaget sin fjerde og sidste støttetildeling for
sæson 2003-04. Rådet takker af med en lakonisk konstatering
af, at man med cirka 64 millioner kroner ud af en samlet
offentlig teaterstøtte på en millard kroner har meget lidt at
gøre godt med. Teaterrådet vil nu bruge den sidste del af sin
funktionsperiode til at give kulturministeren gode råd

Familieteater – forsøgte at
mistænkeliggøre Teaterrådet og dets støttepolitik, der
ikke tilgodeså »hans« teater
(beskrevet i BTA 81, maj
1992).
Det skete bl.a. med så
grov talmanipulation, at selv
en Bjørn Lomborg ville få
røde øren. Således brugte
Vesselbo udelukkende tal
fra teaterforeningernes børneteaterindkøb (de kunne
og kan vældig godt lide
FamilieTeatret og al respekt
for det) til at »bevise«, at de
andre børneteatre slet ikke
solgte forestillinger, selvom
de fik støtte. Disse teatre
optrådte godt nok på helt
tilgængelige statistikker
over, hvad børneteatrene i
øvrigt spillede på skoler,
institutioner og biblioteker
osv – hvilket er langt den
største del af det opsøgende
børneteater – men det interesserede ikke kultursociologen Vesselbo, der dengang
beskrev Teaterrådets definition på kvalitetsteater som
»når fire gamle 68'ere hopper rundt på et gymnastikgulv og siger vov«.
Ham skal kulturministeren nok få glæde af...

Rådets testamente
Voksenteaterstøtte?
I tilfældet Teatret og BaggårdTeatret har det nogle
sæsoner lignet skjult støtte
til henholdsvis Svalegangen
og Odense Teater, som de
to børne- og ungdomsteatre
har et tæt samarbejde med,
ligesom de støttede forestillinger er blevet spillet på de
to institutionsteatre.
Den positive vinkel er her,
at udviklingsprojekterne
kan vise nye veje (og overlevelsesmuligheder)
for børneteatrene, den
negative at støtten i
sådanne tilfælde
måske burde tages fra
voksenteaterpuljerne i
stedet for at »belaste«
børneteaterpuljen.
Anette Eggert melder selv hus forbi for
en kommentar, hvilket
skyldes, at hun i sin
embedsperiode har tilbragt en pæn del af
tiden »uden for
døren«, når støtte til
børneteatre, der står
og har stået hende
nær, har været til
diskussion. Herunder
altså BaggårdTeatret
og Teatret, hvor hun
tidligere har fungeret
som administrator.
Teaterrådsformand

Lars Seeberg må da også
konstatere, at »helt generelt
er alle i rådet jo partielt
inhabile« – rådet består jo
også af en danser og koreograf (Ann Crosset) og en
instruktør (Bjarne Sloth
Thorup) og en skuespiller
(Lars Knutzon), der alle har
måttet vige rådssædet, når
ansøgerteatre var for tæt på
dem.
Hvad angår de børneteatre, der på rådets faldereb
har fået forlænget støtten
udover rådets embedsperiode, siger formand Seeberg
da også, at »der er simpelthen tale om det bedste. Og
vi har jo også gennem årene – herunder via RBOTordningen – sørget for forlængede tilsagn til en række ANDRE teatre.«

Tilfældet Vesselbo
At andre interesserer sig
for Teaterrådets tildelingspolitik, fik man bevis for, da
Eyvind Vesselbo, Venstremand og medlem af Kulturudvalget, i januar via et indlæg i Berlingske Tidende
opfordrede kulturministeren til at »kulegrave Teaterrådet« og finde frem til
rådets teaterpolitiske prioriteringer
Eller frit oversat: Det er de

helt forkerte teatre, der får
støtten og de sælger helt
sikkert for få billetter, og
det er i øvrigt og i hvert fald
alt for galt, at et udvalg,
nedsat af Teaterrådet og
bestående af børneteaterfolk, holder deres konkurrenter ude ved at nægte at
give dem refusionsgodkendelse.
De rimeligt eksplicitte
undertoner om inhabilitet
har fået kulturministeren til
– uden større entusiasme –
at tage handsken op og sætte en undersøgelse i gang,
hvilket formand Seeberg
tager ganske afslappet.
»Det er helt fint med
rådet, vi har jo intet at skjule, og det vil undersøgelsen
også vise. Faktisk er det forbløffende få antydninger af
den karakter, vi har mødt i
vores virke. Vi føler ikke, at
vi er blevet beklikket på
vores ære. Selvom folk selvfølgelig fra tid til anden er
blevet sure på os, når vi
ikke har villet give dem tilsagn om støtte.«
Og i tilfældet Vesselbo ville det måske have klædt det
nyslåede folketingsmedlem
at tone renere flag. Folk
med god hukommelse ved
nemlig godt, at han allerede
i 1992 – som bestyrelsesformand for Susanne Theils

Anette Eggert føler ikke, at
hendes forhold til børneteaterområdet har lidt voldsom
overlast af de fire år som
medlem af Teaterrådet.
»De kender jo spillereglerne og ved godt, at man er
nødt til også at tage upopulære beslutninger.«
Hun er både glad for erfaringen og for, at det snart er
slut. Og er allerede i gang
med sit nye job som menig,
administrativ medarbejder –
på BaggårdTeatret.
Anette Eggert: »Jeg har
været glad for jobbet som
rådsmedlem. Det har været
spændende og privilegeret
– især de første to år. Efter
at den borgerlige regering
er kommet til, er bevillingerne imidlertid skåret så
langt ned, at det for mig at
se truer udviklingen for
hele området. Teaterrådet
er stort set det eneste sted
med »risikovillig kapital« og
hvor det ikke er belægningsprocenten, der er
afgørende for, om en forestilling er lykkedes. Der må
og skal flere penge til området, og det kommer der
næppe med den regering, vi
har i øjeblikket.«
Anette Eggert synes, at
»det ind imellem været har
desillusionerende at være
så tæt på det politiske
system i arbejde,« men det
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er dog ikke slut endnu.
Teaterrådet, der stopper
pr. 1. juli, når den nye
kunststøttestruktur iværksættes og rådet bliver til et
udvalg, vil nemlig bruge
den sidste del af embedsperioden til en dialog med
kulturministeren.
»Vi vil gerne sparke en
ny teaterlovsdiskussion
igang, hvor man vender
bunken totalt. Vi har en
række overordnede
betragtninger om HELE
teater- og danselivet, og vi
tror, at det er mere inspirerende at tage et helt overordnet udgangspunkt frem
for straks at fortabe sig i
teknik omkring abonnementsordninger osv. Erfaringerne viser jo, at tingene så straks går i hårdknude. Men der MÅ væsentlige strukturændringer til.
Man må se på prioriteringerne, på støttefordeling
mellem børn og voksne,
storbyer og provins osv.,«
siger formand Lars Seeberg, der også forventer at
dette Teaterrådets »testamente« vil blive offentliggjort i en eller anden form.
Teaterrådet skal mødes
med Brian Mikkelsen i
løbet af marts måned, men
inden da har kulturministeren jo allerede fået Socialdemokraternes udspil til
en teaterreform under
mottoet »mere teater for
lidt flere penge«.
Udspillets hovedpunkter
er en tilførsel på ca. 40 millioner ekstra kroner; en ny

og fleksibel abonnementsog formidlingsordning, der
skal administreres af
amterne og udelukker private teatre; oprettelse af en
»katastrofepulje« til nødlidte teater – og så et generelt krav om kvalitet for
støttemidler.

På efterbevilling
Og så ellers blot et par ord
om næste sæsons teaterrådsstøttede børneteater.
Som det fremgår af skemaet, fastholdes Artibus og
Corona Danseteater på sidste års halverede niveau.
Artibus har tidligere meldt
ud, at man så ville overveje
helt at stoppe, men ifølge
teatrets kunstneriske
leder, Flemming Holk, vil
Artibus kæmpe videre.
»Vi låner så at sige penge
på efterbevilling – nemlig
den kommende sæsons tilskud – så vi allerede nu
kan få gang i nye produktioner og eksisterende forestillinger ud på vejene. Det
er ingen overdrivelse, at vi
skal sælge røven ud af
bukserne for at holde skindet på næsen.«
Og det kan blive svært
nok. Regeringens skattestop og kommunernes
nedskæringer betyder, at
mange skoler og institutioner for tiden møder børneteatrene med et »det er så
sidste år« – underforstået:
At man har råd til at købe
teater.
I den mere hyggelige

afdeling for støttetildelingslæsning er, at Teater
My får penge til en ny
forestilling efter den meget
roste debutforestilling,
»Solens land«; at Spiir –
tidligere teaterfolk fra
Refleksion – får penge til
en animationsforestilling
om ydmyghed og venskab;
at et teater endnu uden
navn – så at sige Får302's
børneteaterafdeling – får
støtte til en forestilling;
ligesom garvede Jacques
Matthiessen får midler til
med sit Vores Teater at
lave en forestilling om en
lille mand, der bliver glemt
i et omklædningsrum.
Og så vil Pernille Garde
med »Mystik på tredje sal«
lave danseteater for de 4-7årige. Det sker i et vist
samarbejde med Corona
Danseteater.

O tempora, o mores

Hvor let det så bliver at
afsætte alt det gode teater,
der skal produceres for og
til næste sæson, er som
antydet ovenfor en helt
anden sag.
Og til overflod forsøger
en ny beskatningspraksis
at spænde ben for børneteatrene. Et medlem af BørneTeaterSammenslutningen (BTS) har således
modtaget et gyserbrev fra
det lokale skattevæsen,
der med henvisning til en
dom i landsskatteretten
har besluttet, at tilskud fra
stat, amt og kommune
samt fra TeaStatslige støttemidler til børneteater for sæsonen 2003-04
terrådet,
RBOT m.m. er
Teaterrådets pulje til børneteater
skattepligtige
BaggårdTeatret
2.750.000 kr. (drift, fler-årigt - 04/05: 3 mio.)**
under henvisTheater La Balance
3.000.000 kr. (drift, to-årig - sidste år)*
ning til, at teaMeridiano
3.000.000 kr. (drift, to-årig - sidste år )*
tervirksomhed
Artibus
1.500.000 kr. (drift)
er at betragte
Corona Danseteater
1.200.000 kr. (drift)
som erhvervsTeatret
900.000 kr. (drift, flerårigt - 04/05: 1 mio.)**
mæssig virkDansk Rakkerpak
700.000 kr. (projekt)
somhed.
Batida
700.000 kr. (projekt)
Det er en
Spiir
600.000 kr. (projekt)
helt ny praksis
AbstraXteater
500.000 kr. (drift, flerårigt - 04/05: 500.000)
til undermineReplikken
500.000 kr. (drift)
ring af den i
Vores Teater
500.000 kr. (projekt)
forvejen dårliUden Navn
500.000 kr. (projekt)
ge økonomi på
Carte Blanche
450.000 kr. (projekt)
området, og
Teater 83
300.000 kr. (drift)
BTS har da
Teatret Lampe
175.000 kr. (projekt)
også straks
My
150.000 kr. (projekt)
henvendt sig
til kulturminiProjektstøtte til dans – for børn
steren for at få
Pernille Garde
400.000
et politisk initativ mod, at
RBOT-støttede teatre (efter indstilling fra Teaterrådet)
kunsttilskud
Jytte Abildstrøms Teater
2.500.000 kr.
nu skal være
Teater Refleksion
1.600.000 kr.
skattepligtige.
Det Lille Turneteater
1.440.000 kr.
Som Storm P.
Teatro Rio Rose
1.370.000 kr. (fler-årigt)
udtrykte det:
Nørregaard & Reiche
1.200.000 kr.
Kultur, er det
Fair Play
1.200.000 kr.
ikke noget,
Musikteatret Undergrunden1.000.000 kr. (to-årigt, 2. år)
man pudser
Teater 2 Tusind
990.000 kr. (fler-årigt)***
møbler med?
Månegøgl
Barkentins Teater

750.000 kr. (to-årigt, 2. år)
500.000 kr.

* Theater La Balance og Meridiano figurerer rent regnskabsteknisk på
forrige sæsons støtteopgørelse
** BaggårdTeatret og Teatret har fået forlænget – og opgraderet – deres
flerårige støtte til og med sæson 2004-05 og figurerer derfor regnskabsteknisk i flere sæsoners støtteopgørelse
***Forlængelse og opgradering af to-årigt tilsagn til 2004/05

Under
Langsteds
F

olketingets Debatteater
havde 24. januar som
eftermiddagsforestilling
premiere på »Første behandling af lovforslag nr. L 128«
med undertitlen »Forslag til
lov om Kunstrådet« på Christiansborg Slotsteater. Desværre blev der kun tale om en
enkelt opførelse. Forestillingen var heller ikke videre
lang (godt en halv time),
replikføringen var meget
manuskriptbundet, flere af
aktørerne var udeblevet, og
det kneb med konfliktstoffet.
Så alt i alt var det nok også
det klogeste kun at satse på
én opførelse og så sørge for,
at den blev tv-transmitteret på
DK4.

C

hristiansborg Slotsteaters opbygning er som
bekendt modelleret
over de klassiske græskromerske teatre. Der er en
strengt symmetrisk scene,
pænt hævet over gulvniveauet. Den har en slags træstakit,
der kun gør det muligt, at se
flere af aktørerne fra brystet
og opefter. Og der er en let
amfiteatralsk opbygget tilskuerdel. Men teatret er mere
komplekst end som så. Nede
foran i tilskuerdelen sidder
nogle af aktørerne omkring et
bord: De er tilskuere til den,
der er på scenen, og samtidig
er de parate til på et vink fra
den centralt placerede aktør,
som et på scenen hele tiden,
at springe op på scenen. De er
altså tilskuer-aktører. Men tilskuerne i salen (hvis der da
er nogen) er også aktører,
som bliver set på af nogle
andre, nemlig af dem som sidder i logerne, og for tilskuerne dér er der tale om et metateater. Og for dem, der ser de
tv-transmitterede forestillinger, drejer det sig om et metameta-teater. De er bl.a. tilskuere til nogle tilskuere (i logerne), der ser på nogle tilskuere
(i salen), der ser på teater.
Men det karakteristiske ved
dette meta-meta-teater er jo
netop, at man hele tiden pendler mellem at se teater og at
se på nogen, der ser teater
etc.

S

lotsteatrets opbygning er
altså et stil-mix. Det er
en særegen kombination
af det græsk-romerske amfiteater og barokkens logeteater.
Men det er altså også en konstruktion, der gør det muligt
at lege med den teatralske
illusion og fiktion i flere
dimensioner. Her er det ikke
altid til at vide, hvornår man
er »på«, eller at vide, hvem
der er »på«. Publikum i salen
kan hvert øjeblik forvente, at
et kamera vendes mod dem
for at fange deres reaktioner
på det, der siges fra scenen,
ligesom logernes publikum
kan lade deres opmærksomhed og blik pendle mellem

scene og sal. Deltagerne i
salen er på én og samme gang
»på« og har fri til at læse avis,
blunde eller snakke med
naboen. Men mens de har fri,
er de også »på«. Teatrets
opbygning medfører disse
konstante dobbeltheder, uanset hvilken forestilling der
spilles på scenen.

F

olketingets Debatteater
er normalt kendt for
sine meget stramt
koreograferede forestillinger.
Nogle vil kalde dem stillestående. Det bliver jo meget
ofte til »damen-uden-underkrop«-teater, når aktørernes
underkrop og ben er skjult af
træstakittet på scenen. Dermed kommer hovedvægten til
at ligge på det gestiske, mimiske og verbale. Hælder man
på denne scene vand ud af
ørerne, så er det virkelig
noget, der kan ses. De teatermæssige betydninger er så at
sige forskubbet opad på kroppen, hvorved det snævre
kropslige råderum bliver så
meget mere betydningsfuldt.
Dertil kommer, at Folketingets Debatteater normalt har
rendyrket monologteatret.
Aktørerne er skiftevis på scenen, og uanset om det kan
lyde, som om de snakker med
hinanden, så er scenegangens
tilrettelæggelse (op og ned ad
trappen) med til at fremhæve
det monologiske. Igen har vi
dobbeltheden: På den ene
side ser det ud til, at man taler
til og med hinanden, men på
den anden side taler man til
og med sig selv eller som en
orator til et ikke tilstedeværende publikum.

F

orestillingerne i Folketingets Debatteater har
også præg af teatersport. Der er for øjeblikket
otte hold i Folketinget. Og til
de fleste forestillinger – således også til »Førstebehandling af lovforslag nr. L 128« –
nøjes hvert hold med at sende
én spiller på banen. Men i
særlige forestillinger er der
nogle hold, der markerer sig
ved at sende flere aktører på
scenen i et forsøg på at vinde
point. Men forestillingerne er
som nævnt stramt regelstyrede. Monologernes længde er
bestemt på forhånd, og midt
på scenen sidder en central
aktør, direktøren (også kaldet
formanden), der sørger for, at
de indgåede aftaler, herunder
også aftaler om nik med hovedet, når man som aktør kommer på scenen, bliver overholdt. Og Gud nåde og trøste
den, der forsøger at improvisere i forhold til de fastlagte
rammer.

S

elvom forestillingerne
med Folketingets Debatteater som regel er
stærkt manuskriptstyrede, ja
undertiden får præg af første
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Af Jør n Langsted(R.)

Lup
læseprøve, så er det jo karakteristisk, at forestillingens
manuskript er udarbejdet af
alle aktørerne. Ikke som et
kollektivt forfatterskab – nej,
de har hver for sig udarbejdet
deres monologer og replikker
i deres lønkammer. Og normalt har de ikke vist deres
replikker til de andre aktører,
før forestillingen går over
brædderne. Vi har altså at
gøre med en helt særegen
teaterform, hvor aktørernes
spil er helt manuskriptafhængigt, men hvor det betydningsfulde manuskript skrives
af aktørerne selv. Derfor er
det også et teater, der midt i
stramheden pludselig kan
åbne for det uventede, for
suset, for gyset.

I

eftermiddagsforestillingen
24. januar var der flere af
holdene, der ikke havde
fundet det vigtigt at deltage i
spillet. Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti og Venstre havde nok vigtigere ting for end
at deltage i denne lille forestilling. Alt var jo også afgjort på
forhånd. Alle holdene var blevet enige om at være enige.
Da der således ikke var nogen
konflikt, var der heller ikke
meget at improvisere over.
Forestillingen blev en formalitet, som skulle overstås, inden
aktørerne spredtes for alle
vinde og tog toget hjem til
provinsen eller bussen ud til
forstæderne.

M

en som i så mange
andre forestillinger,
hvor der ikke er
nogen konflikter eller nogen
højdepunkter, så skærpes
publikums opmærksomhed
om det lidt, der sker. Og her,
en fredag eftermiddag i januar
2003, kom der da lidt krusninger på overfladen, da kulturministeren med tydeligt engagement i stemmeføringen
belærte de andre aktører om,
hvad armslængdeprincippet
går ud på. (Deres lupholder
kunne – i parentes bemærket
– glæde sig over, at det var
hans (altså lupholderens) definition af armslængde, ministeren fyrede af på scenen). Og
på tilsvarende vis kom der lidt
fut i fejemøget, da SF’s og
Dansk Folkepartis spiller ikke
kunne blive enige om, hvorvidt man var helt enige, eller
om man kunne blive klogere
og endnu mere enige. Alt
tydede nu nok på, at man ikke
kunne blive mere enige.

L

ovforslag L 128 om
Kunstrådet blev henvist
til videre behandling
(manuskriptudvikling) i Folketingets Kulturudvalg, indtil
premieren på næste forestilling i trilogien: »Anden
behandling af lovforslag nr. L
128«, som påregnes at blive
ekstremt kort.
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Fakta 1

Projektforløb
• Projekt »Fremstød for børneteater« i
Sønderjyllands Amt er sponsoreret af
Kulturministeriet og udarbejdet af
repræsentanter for Teaterrådet,
UBOT/Teatercentrum, Danmarks Teaterforeninger og Kulturrådet for Børn –
samt efterfølgende justeret i samarbejde med repræsentanter for lokalområdet.
• Formålet var/er at sikre gode teateroplevelser for børn og give teaterformidlerne bedre værktøjer og større
mod på at skaffe godt børneteater.
• Fem udvalgte kommuner i Sønderjyllands Amt – Nr. Rangstrup, Løgumkloster, Aabenraa, Gråsten og Augustenborg – har fået tildelt særlige projektmidler til at arrangere børneteaterforestillinger under forpligtelse til selv at
afsætte ekstra midler i kulturbudgettet
for 2003.
• 31. januar 2002: Projektet skydes officielt i gang med en konference for amtets politikere, embedsfolk og teaterformidlere i Aabenraa. 17 kommuner af
amtets 23 var repræsenteret (se BTA
120).
• 19.-21 april 2002: Det etablerede netværk i amtet tager på fælles bustur til
festival 2002 i Lyngby-Taarbæk, arrangeret af Amtscentralen i Sønderjylland,
der var en meget aktiv medspiller i hele
projektet.
• 12. november 2002: På Teatret Møllen i Haderslev afholdes seminar primært for amtets børneteaterformidlere
under temaet »Kvalitet i teatret – kvalitet i formidlingen«. 15 kommuner var
repræsenteret.
• 22. januar 2003: Afslutningskonference i Toftlund under temaet »Hvad skal
børn med kultur?« med en evaluerende
og fremadskuende konference for politikere, embedsfolk og teaterformidlere.
Her var 15 kommuner repræsenteret.
Fire af amtets kommuner har slet ikke
deltaget i arrangementerne.
• 7. april 2003 afholdes formidler-eftermiddag, hvor amtets deltagere i festivalen i Kolding wekenden før kan mødes
og snakke forestillinger og kvalitet med
hinanden.
• Der er oprettet et teaterkontaktnet
for alle 23 sønderjyske kommuner med
henblik på at forbedre og forøge indsatsen for at få professionelt børneteater.
• Der arbejdes på at etablere en aktiv
net-portal for formidler-netværket.

Børneteaterfremstødet
i Sønderjylland blev en
spændende og farefuld
rejse i ukendt terræn
for Teatercentrum, hvis
opgave det var at
anvende en million kulturministerielle kroner
til udviklingsprojekter
uden helt at vide, om
de indfødte nu havde
både lyst og evner til at
påskønne initiativet.
Af Carsten Jensen

nsdag den 22. januar var en
spændende dag for Teatercentrum. Her skulle en
afslutningskonference veje og
vurdere et års projekt med børneteater i Sønderjyllands Amt
»Fremstød for børneteater« i
Sønderjyllands Amt er et resultat af, at der ved de sidste
finanslovsforhandlinger under
den forrige regering blev afsat
seks millioner kroner til styrkelse af teaterudbuddet uden
for de store byer. Puljen, der
var på seks millioner kroner, er
siden blev nedlagt af den
nuværende regering, men den
ene million nåede altså at komme i spil.
I løbet af projektforløbet er
der blevet spilles rigtig meget
ekstra teater i udvalgte kommuner, der er blevet arrangeret
seminarer og konferencer for at
give de lokale teaterarrangører
bedre redskaber til at udvælge
godt børneteater – og der er

O

Regionalt udgangspunkt
De indfødte – i Sønderjyllands
Amt altså – valgte dog med
overbærenhed og tålmodighed
at tage pænt imod projektet,
men Henrik Flygare havde gerne set, at projektet fra starten
havde inddraget de lokale mere

og med et specifikt udgangspunkt i den regionale virkelighed havde tilført erfaringer og
input fra andre steder i landet.
Til Teatercentrums forsvar
bør vel medgå, at der fra pengekassens bagmænd i Kulturministeriet var stillet specifikke krav
om, hvordan projektet skulle
styres – herunder en kommandovej via amtet, der ikke viste
sig som den mest farbare.
Det hele endte med, at 19 af
amtets 23 kommuner deltog i
projektet i større eller mindre
grad – de fire undvigere fik et
par ramsaltede ord med på
vejen af Henrik Flygare – og
der er blevet sparket gang i et
formidler-netværk for områdets
teaterkontaktpersoner, ligesom
der p.t. arbejdes med at etablere en net-portal, der skal gøre
det muligt at orientere sig om,
hvor i amtet der spilles børneteater samt udveksle erfaringer,
bl.a. i form af egne anmeldelser, så der kan indkøbes
kvalitetskunst i børnehøjde.
Det er også håbet, at man kan
ansætte en børneteaterkoordinator, finansieret af amt og
kommuner, til at servicere børneteaternetværket, arrangere
kurser og seminarer og i det
hele taget følge fremstødets
positive resultater op.
Teaterfællesudvalget er allerede i gang med en undersøgelse
af kommunernes engagement i
teater både for børn og voksne,
men er der end kommet – endnu mere – gang i den lokale
børneteaterformidling i Sønderjylland i det forløbne år, så forestår den egentlige lakmusprøve

Kanonfotografen er på besøg og medbringer foruden
fotografiapparat også en skøn historie

på fremstødets effekt først om
et års tid, når de kommunale
kulturbudgetter skal vedtages.
Og selvom Henrik Flygare i
sin tale ikke lagde skjul på, at
udsigterne for teaterlivet både i
Sønderjylland og generelt virker noget usikre, så lovede han,
at der også fremover vil kunne
ses godt (børne)teater i grænselandet.

ANMELDELSE
Teatret Møllen: Fotografen. Efter en novelle af
Paul Auster. Iscenesættelse:
Ole Sørensen. Scenografi:
Gitte Kath. Medvirkende:
Kurt Bremerstent. Aldersgruppe: Fra 6 år og op.

Nye opgaver?
Tilbage for de modige kolonisatorer fra Teatercentrum står nu
at håbe på, at de lokale holder
fanen højt og at kommunerne
giver penge til mere børneteter
– samt helt konkret at bivåne,
at der oprettes en sønderjysk
hjemmeside til brug for det
lokale netværksarbejde. Det er
tanken eventuelt at etablere
den som et link på Teatercentrums egen hjemmeside.
Og Teatercentrums sekretariatsleder, Lærke Carlsen, har
bestemt mod på nye landvindinger.
»Selvom den specifikke konto
til børneteaterfremstødet i Sønderjylland nu er tom, håber vi
selvfølgelig på, at modellen
med ekstra bevågenhed på en
region i Danmark vil overleve
på en eller anden måde. At man
andre steder i landet har eller
får gode ideer til samarbejdsprojekter – og så stiller Teatercentrum gerne op med både
erfaring og arbejdskraft.«
Herunder en eksplicit forståelse for betydningen af at
lade de indfødte definere behov
og problemer, forstås.

Fakta 2

Teaterliv
Sønderjydsk Teaterforening har siden
1929 koordineret det professionelle teaterudbud i Sønderjylland via de (nu
kun fem) eksisterende lokale teaterforeninger.
Teaterfællesudvalget har siden abonnementsordningens indførelse i 1975
sørget for de økonomiske rammer, inkl.
markedsføring via fælles brochure,
annoncer i den regionale avis og internetside
Egnsteatret Møllen har haft base i
Haderslev siden 1974, og udover at servicere hele regionen med børne- og
voksenteater, administrerer teatret
Haderslev Kommunes skoleteaterordning, som er lukkede forestillinger for
skoler og institutioner, og hvor alle
børn fra 1 år til 10. klasse ser en forestilling en gang om året i institutionstiden.
Mere om Sønderjyllands teaterliv på:
www.teaterisoenderjylland.dk

Helt kanon

De sidste kolonisatorer
frem for alt blevet sagt mange
gode ord om børnekulturens
nødvendighed i et fragmenteret
samfund.
Men der er også blevet tid til
lokal forundring over, hvordan
projektet fra start blev grebet
an. Sønderjylland har i generationer haft et rigt teaterliv, og de
lokale ildsjæle var fra starten
noget fortørnet over, at man
nærmest ad bagvejen fik at vide,
at man nu var udset til at være
prøveklude for et pilotprojekt,
der skulle etablere et sønderjysk børneteaternetværk og sikre mere børneteater til dette
stakkels, underudviklede område.
Det gav en noget tumultarisk
opstart, som afslutningskonferencens opsamlingstaler, Henrik Flygare, da heller ikke undlod at ironisere kraftigt over.
Flygare, der blandt andet er
medlem af Teaterfællesudvalget for Sønderjyllands Amt og
formand for Aabenraa Teaterforening, sammenlignede projektstarten med en flok hvide
bistandshjælpearbejdere, der
hen over hovedet på fattige sorte et sted i Afrika forsøger at
bygge vandmøller et sted, hvor
der hverken er behov eller
mulighed for det.

Selvom der laves netværk og konferencer og rapporter, så er det jo børnenes oplevelser det drejer sig om. Her er en af slagsen
fanget i et tænksomt øjeblik ved sidste års store festival i Lyngby, hvortil Fremstødet sendte en busfuld for ventningsfulde sønderjyder. Foto: Pouria Mahroueian
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Casper Joel og Henrik Zangenberg ligner museumsgenstande, men deres spil i
»De første danskere« er heldigvis ret moderne. Foto: Ole Krag Jacobsen

Herlige hulemænd
Mødet med de første danskere begynder trægt,
men ender med en underholdende konflikt
ANMELDELSE
Zangenbergs Teater. De
første danskere. Manuskript: Bent Nørgaard.
Iscenesættelse: Giacomo
Campeotto. Scenografi:
Steen Lock-Hansen. Lys- og
lyddesign: Thomas Bek.
Medvirkende: Casper Joel
og Henrik Zangenberg.
Aldersgruppe: 4-10 år.
Spiller stationært til 25.
marts.
n fortællende stemme
beretter, hvordan isen
engang for tusinder af
år siden smeltede bort, og
de første danskere slog
sig ned i landet. Det vil
sige, de fleste er allerede
draget videre igen efter
en tvekamp mellem stammens høvding og en ung
mand. Høvdingen vandt,
men valgte at tage af sted,
og den unge udfordrer ligger nu såret tilbage –
frelst fra døden og plejet
af en omsorgsfuld medicinmand.
I disse maskuline tider
bør man næppe drage den
konklusion, at det er løn
som forskyldt. På den
anden side – helt forkert
er det nok heller ikke, da
forestillingen »De første
danskere« handler om, at
man får mere ud af at
samarbejde i fordragelighed end ved egoistisk at
bekæmpe hinanden. En
massiv morale, der snildt
kan opfattes som gældende for os alle sammen og
ikke kun vore halvvilde
forfædre, eftersom det
danske hurtigt glider ud
af historien.
Tilbage er to hyggelige
hulemænd, der kan være

E

hvem som helst – i hvert
fald på de køligere breddegrader. De er fæller og
frænder klædt i samme
slags dekorative skindkofter, med hår som en
høstak og gråsort pløre
og skidt smurt op og ned
ad arme og ben og rundt i
ansigtet. Ligesom mændenes redskaber er deres
ydre af så demonstrativt
primitiv karaktér, at de
nærmest ligner museumsgenstande. Hvilket ikke
nødvendigvis skyldes, at
forestillingen er lavet i
samarbejde med Nationalmuseet.
Heldigvis giver rundhorisontens smukke, spinkle
træer og en spændende
dekoreret »boplads« forestillingen visuel poesi. Og
heldigvis er replikkerne
så mundrette og moderne, at især Henrik Zangenberg kan gribe mulighederne for at skabe små,
dramatiske øjeblikke i den
ret omstændelige historie.

Underholdende
konflikt
I rollen som medicinmand
tager han varsler og gør
ild, hvilket er altafgørende
for stenaldermenneskets
overlevelse. Alligevel blev
han mobbet af stammen,
og nu bliver han undertrykt og hundset med af
Casper Joels unge spradebasse, der i kommandotone deler verden op i dit og
mit uden skygge af tvivl
om, hvad der kommer
først. Han har ikke forladt
stammen, hvor han blot
var en af flokken, for at
blive nummer to!
Medicinmandens varsler
er heller ikke noget en

stærk og utålmodig jæger
kan tage alvorligt. Især
ikke, når det medfører, at
han pænt skal vente på, at
en dyreflok kommer forbi
i stedet for selv at opsøge
den. Men med et – både
for den unge og for publikum – stærkt pædagogisk
»hulemaleri« af en hjort
lavet på en sten, sættes
hans fantasi så voldsomt
sving, at det ender med
stammedans, grineflip –
og katastrofe. Da dyreflokken omsider dundrer
forbi med vældig naturtro
lyd, er jægerens pile
knækket under en kontrovers. Og – værre endnu –
mens de har moret sig, er
ilden gået ud!
Angst og kulde truer, og
det nyvundne venskab forvandles til heftige skænderier. Et flot skindtelt
kronet af en enlig hjortetak giver lidt ly for regnen, men først efter lang
tids tænderklapren lykkes
det medicinmanden at
frembringe en ny ild. Det
giver varme og fyrer også
tiltrængt op under den
tunge dramatik. Medicinmanden er nemlig træt af
undertrykkelsen og nægter at dele sin ild med den
anden. Han svarer igen
ved omgående at kvæle
de spæde gløder, og
sådan optrappes den
underholdende konflikt,
indtil de første danskere
indser, at både medgang
og modgang klares bedst
i fællesskab. Hvilket tilskuerne, der på grund af
dyrelyde og mørke nok
skal være fem år, højlydt
bifalder.

R andi K. Pe de rse n

en amerikanske forfatter Paul Austers litterære univers er ikke
noget, man umiddelbart
forbinder med børn. Det
er til gengæld forestillingen »Fotografen«, hvis
enkle form og underfundige, humoristiske stil tydeligt bærer præg af at være
inspireret af en af Austers
noveller. Men som samtidig i kraft af Kurt Bremerstents udadvendte spil i
rollen som en historiefortællende fotograf har kontant kontakt til publikum.
I kanonfotografens atelier er der nok at se på.
Baggrundsbilledet med
græske søjleruiner og
lysende blå himmel ligner
en mellemting mellem en
gammel, malet teaterkulisse og så det, det viser sig
at være – et prospektkort
fra en turistbod blæst op
som fotostat. På én gang
ustyrligt skægt og så lige
med det strejf af sørgmunter poesi, der stikker
lidt dybere end den rene
komik. For vel er de
komiske, de to ungersvende – Theodorakis og Leif!
– der knejsende har stillet sig i positur foran søjlerne i græske nationaldragter. Men der er i høj
grad også engagement,

D

varme følelser og en smule sentimentalitet involveret i fotografens historie,
som i virkeligheden består af flere sideløbende
beretninger.
Måske er de sande, for
den flinke – lidt kiksede –
fotograftype hævder, at
han har det hele fra en
mand, han kender. Vi ved
det ikke og er ligeglade,
for det, han disker op
med, er afvekslende og
morsomt. Selv de tilbagevendende problemer med
at måle lux – det vil sige
lysstyrke, afstand osv. – er
spændende, fordi det er
med til at fastholde den
gamle, magiske verden
med dens mystificerende
teknik. Hvor det f. eks.
kan blive nødvendigt med
en blid og venlig opfordring til publikum om at
yde lidt assistance, når
der skal måles afstand.

Hjertevarmt
Egentlig er fotografen jo
kommet for at tage et gruppebillede af os alle sammen. Men først er der liiige
én til historie i historien,
han absolut må fortælle os.
Selvom fortælle måske er
så meget sagt, for Kurt
Bremerstent spiser os ikke
af med ord alene. I situation efter situation fylder han
scenen med personer, som
gestaltes og præsenteres
med alle mulige skægge og
præcise detaljer, der gør
forestillingen vedkommende.
Èn af sidehistorierne er
vældig klog og rørende og
handler om dengang, foto-

grafen ville besøge sin
ven, Robert, så de sammen kunne kede sig igennem en juleaften. I stedet
finder han Roberts blinde
bedstemor alene hjemme,
og da hun har lidt problemer med at kende den
ene fra den anden, er der
lagt op til et hjertevarmt
komediespil. Stiltiende
lader begge, som om det
er den længselsfuldt ventede Robert, der omsider
er dukket op, mens julemiddagen glider ned, og
de hygger sig ganske
udmærket i hinandens selskab.
Det kan også godt være,
at det slet ikke var den
mand, fotografen kender,
der har oplevet mødet
med den gamle dame.
Måske stammer historien
om den blinde dame fra et
af de mange mennesker,
han har mødt på sine ture
rundt i Danmark for at
fotografere folk. Det er
ikke let at gennemskue,
når så mange minder
trænger sig på. F. eks.
også en skøn beretning
om, da tobakshandleren
fik fingre i en tyveknægts
tegnebog, fordi tyven –
det var for resten Robert
– stak af. Og sådan bliver
det ved, mens der med
mellemrum »klippes« tilbage og fortælles videre
om turen til Grækenland.
Teater Møllens fortælleteater er sjældent kedeligt. Det gælder også
»Fotografen«, hvis slutning er slapstick for fuld
udblæsning.
R andi K. Pe de rse n

Detaljerne og fokus er på
plads, når Kurt Bremerstent
stiller op til kanonfotografering
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Græsk styrketræning

Anmeldelser

Net og
ligetil
Der er mere forbrugerorientering at hente
på Teatercentrums nye
hjemmeside. Her kan
man »klippe« de nyeste anmeldelser fra
Børneteateravisen –
dem i dette nummer
og dem fra de seneste
par årgange.
Man klikker sig ind
på
www.teatercentrum.dk
og kan vælge enten at
tage turen omkring
Børneteateravisen
eller gå direkte til
»knappen« med anmeldelser.
De lange og grundige
anmeldelser i Børneteateravisen er til fri
afbenyttelse og inspiration.
På Teatercentrums
hjemmeside kan man
også læse alt om, hvordan man køber og
arrangerer børneteaterforestillinger – og
hvordan man får refusion via kommuner og
stat.
Der er også adgang
til net-udgaven af Den
Røde Brochure med
søgefunktioner og
links til teatrenes egne
hjemmesider.

AnemoneTeatret: Pan og nymfen.
Forlæg og idé: Bolette Bonfils.
Iscenesættelse: Bjarne Sloth Thorup. Scenografi: Tora Winther.
Musiker og komponist: Paolo Russo. Medvirkende: Lisbet Lipschitz
og Ole Boisen. Aldersgruppe: 3-9
år.
en græske mytologis uudtømmelige arsenal af dramatiske historier har for tiden
inspireret til flere, nye børneteaterforestillinger. »Pan og nymfen« på AnemoneTeatret med
Ole Boisen og Lisbet Lipschitz er
en af dem.
Ambitionen har været en forestilling med så stor appel til høreog lugtesansen, at blinde børn
også kan få en oplevelse. Hvis
det er lykkedes, må det være
musikken, det rislende vand og
de raslende sten, der bærer igennem. Hvorimod duftene indskrænkede sig til skovnymfens
forfinede parfumehørm og den
brankede lugt af brændt træ fra
Pans bål. Pianist og komponist
Paolo Russo leverede til gengæld
hele vejen stemningsskabende
akkompagnement på piano og
slagtøj til det kontante spil.
Pan er en simpel, slemt stinkende hyrde, der fordriver tiden
med bl. a. at styrketræne og æde

D

Paolo Russos stemningsladede musik er en del af tableauet, når Ole Boisens voldsomme Pan sprøjter vand på Lisbets Lipschitz' sarte nymfe

regnorme. Han synger også en
rapsang, som har masser af
skægge rim om, at Pan er sjov,
grov – og flov. Men når kraftkarlen Pan – ifølge myten halvt dyr
og halvt menneske – møder den
pyntesyge pivskid, skovnymfen
Syrinx, sker det til blide, følelsesladede toner.
Deres første forsigtige forsøg
på tilnærmelse er synkron, poetisk-komisk pantomime. Det er
ikke nemt at kommunikere – heller ikke uden ord. Hurtigt opstår
der konflikter, som ikke kun
skyldes banale og også for børn
let genkendelige sammenstød
mellem to af hver sit køn. Idéen
med at drage naturkræfterne ind
i spillet som sirlige firkanter af
sten, grus og visne blade er også
med til at forstærke og tydelig-

gøre modsætningerne.
Det opleves som en konfrontation mellem to, meget forskellige
kulturer, når nymfen f. eks. lader
sig skræmme af et uvejr, som
ikke rører Pan. Den larmende
teatertorden frembringes da
også på traditonel vis ved at rulle
sten rundt i en trækasse – frit
synligt for publikum, som dog
må anbefales at være mindst fire
år.

Underholdende
kommentarer
Lidt efter lidt begynder Pan og
Syrinx at lege og more sig sammen. Alligevel glipper det gang
på gang med forståelsen i mere
end én forstand. Hans voldsomme – overdrevent maskuline –
fremfærd får hende til at té sig

Cirkel i selvsving
ANMELDELSE
Boomerang Teatret: Mr.
Mister. Instruktion: Lisa
Brand. Musik: Marcus
Hjelmborg. Medvirkende: Rune Jessen. Aldersgruppe: 12 år og opefter.
t lille rum med en
entre i midten. I
entreen en stikkontakt. På bagvæggene
syv bøjler med forskelligartet tøj. På gulvet
det dertilhørende fodtøj. Midt i rummet en
stol, hvor der på sædet
ligger en tøjbamse med
den indbyggede
sekvens: »Excuse me«.
I disse simple omgivelser lader Rune Jessen syv tilsyneladende
uafhængige mandspersoner
ankomme én efter én, for i en
cirkelsluttende kædereaktionsfortælling at vise, hvordan den
foregående persons løgn og
ansvarsforflygtigelser får konse-

E

kvenser for de
næste i rækken.
Et velkendt og
udmærket koncept.
Først kommer
den distræte professortype ind.
Han er forskeren,
som kasserer de
negativer, han
har fremkaldt for
sin indvandrerkollega, som skal
bruge dem som
bevismateriale
for tortur. Forskeren afløses af
indvandreren,
som i stedet for
at gå hjem boller
med en bøsse,
som han møder
på et diskotek.
Herefter kommer
den enfoldige mand, som intetanende finder en lottoseddel med
milliongevinst i bøssens taske,
som han stjæler for at forære
den til sin kæreste. Efter ham
møder vi mekanikeren, som
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En nymfe former et menneske i sand, en halvgud i sten. Det feminine
og det maskuline konfronteres i myten om Pan og hans fløjte
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endnu mere demonstrativt feminin og hvinende hjælpeløs, end
man forventer af en moderne
nymfe – og moder. For Syrinx
bliver straks i begyndelsen af
forestillingen mor til et
spædbarn, der efter en tuttenuttet vuggevise lægges væk i græsset og underligt nok ikke siden
tages frem igen!
Kan Pan mon ikke li' børn –
eller er han bare ligeglad med, at
fædrerollen er lige så trendy som
unge mødres fødselspsykoser?
Hvem ved. Symbolikken er i
hvert fald ligetil, når Syrinx former et menneske i sand og Pan
ét i store sten.
Kniber det med forståelsen,
viser skuespillernes underholdende kommentarer vej gennem
historien om, at det kræver både
kvindelige og mandlige egenskaber at være et helt menneske.
Pan mister Syrinx, der på et
dårligt råd fra det overnaturlige
søger ly for en skovbrand på
bunden af søen – og erkender, at
hans kræfter er begrænsede. Det
styrker ikke tiltroen til menneskets handlekraft, at Zeus må
komme til hjælp og bringe nymfen tilbage. Men myten om, at
hun er forvandlet til en dunhammer, der kan bruges som fløjte,
så Pan altid kan bære kærligheden hos sig, er rørende smuk.

Festival 2003 er arrangeret af Teatercentrum og finansieres af Kolding Kommune og Vejle Amt samt Kulturministeriet.
Billetbestilling
Billetter til festival 2003 er gratis, men af pladshensyn er
det nødvendigt at have billet til de enkelte forestillinger.

2003

Sluser på
vid gab
Rune Jessen
suser ud og ind
af scenen og skaber med gestik,
mimik og dansetrin markant forskellige typer. Underholdningssluserne står på vid gab, og der
er med gentagelser i arrangementer og i replikkerne lagt op

Kirsten Dahl

Billetter til weekendens forestillinger kan reserveres fra
30. marts til 3. april mellem kl. 10-20 på telefon 75 36 02
90. Fra fredag den 4. april til søndag den 6. april er det kun
muligt at få billetter i Billet- og informationsskranken på
Dyrehaveskolen, Dyrehavevej 108 B i Kolding, hvor forudbestilte billetter også skal afhentes. Her er åbningstiderne
mandag-torsdag kl. 10,30-20,00, fredag kl. 9,00-20,00, lørdag kl. 8,00-18,00 og søndag kl. 8,30-16,30
Teaterarrangører kan reservere billetter særskilt fra 24. til
28. marts i tidsrummet kl. 9-16 på telefon 70 26 26 22.

Program
Programmet for weekenden og en liste over de mange
forestillinger kan ses på de følgende sider af dette nummer
af Børneteateravisen. Der tages forbehold for eventuelle
ændringer og aflysninger.
Programmet opdateres løbende på Teatercentrums hjemmeside: www.teatercentrum.dk/festival – og kommer desuden som indstik i Kolding Ugeavis 29. marts.
Programmet for de offentlige forestillinger, der spilles på
festivalugens hverdage, kan ses på Teatercentrums hjem-

meside. Billetter til de offentlige ugeforestillinger udleveres fra den 17. marts på Kolding Folkebibliotek, Jernbanegade 25 i Kolding i den daglige åbningstid.

Udenlandske gæstespil
I forbindelse med festivalen arrangeres gæstespil fra Brasilien og Norge.
Fra Norge kommer NIE (New International Theatre Encounter) med forestillingen »Mi lange reise hjem« (fra 12 år
og op). Fra Brasilien kommer Centro Teatral e Etc e Tal med
forestillingerne »Victor James« og »No Buraco«. Forestillingerne spilles onsdag og torsdag i festivalugen.

Seminar for teaterformidlere
Fredag den 4. april afholdes et seminar med teaterformidleren i fokus (se særskilt omtale nedenfor).

Information
For mere information: Se Teatercentrums hjemmeside:
www. teatercentrum.dk/festival eller kontakt Teatercentrum på telefon 35 30 44 00 .

Festivalsekretariatet
Festivalsekretariatet vil fra og med søndag den 30. marts
være på Dyrehaveskolen, Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding. Telefon 75 36 02 90.

Årets festivalplakat

Ra n d i K . P ed ers en

til en sammenligning af
de syv typer og til at
tænke historien som en
helhed med dybder.
Men hans tilbagevenden i underbukser, hans
omklædning fra en figur
til den næste, og hans
rollespil minder mest af
alt om en underholdningssketch tilsat et lille
mimisk efterspil. Og i al
variationen sniger der
sig en forudsigelighed
og noget tomgangsagtigt ind.
Det er ikke nok at se
en spiller danse syv forskellige slags danse,
reagere over for en stikkontakt og en talende
tøjbamse på syv forskellige måder. Heller ikke
selvom det er en cirkelsluttet historie, hvor de
syv mænd betror os hver deres
fejltrin eller brøde. »Mr. Mister«
har simpelthen for lidt at byde
på.

Festival 2003 er årets største begivenhed for dansk børneteater og afvikles i år fra 30.
marts til 6. april i Kolding kommune. Omkring 90 professionelle børne- og ungdomsteatre præsenterer op mod 150 forskellige forestillinger – og der er gratis adgang til dem
allesammen.
I weekenden 4.-6. april spilles der omkring 300 forestillinger på udvalgte steder
i Kolding, og der kører gratis festivalbusser i pendulfart mellem spillestederne.
I ugen op til weekenden spilles der forestillinger på skoler og institutioner i hele kommunen,
ligesom der er offentlige forestillinger mandag til torsdag kl. 17 og 19, således at området i
festivalperioden vil opleve et bombardement af op mod 500 teaterforestillinger i alt.

Plakaten til årets festival er som vanlig
formgivet af en kunstner med tilknytning
til festivalkommunen.
Rasmus Spanggaard Troelsen er 23 år og
bosiddende i Kolding, hvor han er
studerende på Designskolen.
Hans forslag blev udvalgt blandt
120 bidrag i en plakatkonkurrence,
og han fortæller selv, at han har
arbejdet med at gøre alt på plakaten simpelt, så den
uden videre kan fange både børn og
voksnes
opmærksomhed.

Ideen er god, men Boomerang leverer
en lidt for tynd omklædningskomedie

kører ud i skoven og knepper
den enfoldige
mands kæreste.
Så kommer rockmusikeren, der
finder bilnøgle
og bil og kører
en kvinde ihjel.
Og endelig sluttes ringen med
den dræbte kvindes søn, der –
ramt af desperation og vanvid –
blander forskerens fotovæsker
sammen og drikker dem.
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Se mere på www.teatercentrum.dk/festival

Seminar for Teaterformidlere

Formidlerens rolle og redskaber
I forbindelse med Børneteaterfestivalen 2003 i Kolding vil der
igen blive afholdt et Seminar for
Teaterformidlere. Seminaret,
der finder sted fredag 4. april,
er nummer to i rækken under
overskriften

Seminaret henvender sig til teaterformidlere, dvs. teaterforeningsfolk, lærere, pædagoger,
bibliotekarer og andre, der
beskæftiger sig med formidling
af teater for børn og unge. I
2003 fokuseres på:

1. Forestillingsanalyse
Med udgangspunkt i forestillingen »Det bliver sagt« fra Holbæk Egnsteater gennemgås de
visuelle, æstetiske elementer,
som forestillingen er bygget op
af. Forestillingens lysdesigner

og scenograf, henholdsvis Kisser
Rosenkvist og Nina Flagstad,
konfronteres med kunsthistoriker Christine Buhl Andersen.

2. Formidlerens rolle.
Med udgangspunkt i samme
forestilling diskuteres enten den
voksnes rolle som formidler af
kunst for børn eller den voksne
formidlers egen oplevelse og
personlige kriterier for at vælge.
Kultursociolog Elisabeth Plum
og Peter Tolstoy, der arbejder

med Human Ressource på Novo
Nordisk, belyser emnet.

HVORDAN
Seminaret begynder med, at
alle ser »Det bliver sagt«. Derefter deles deltagerne op, og hver
gruppe møder en af oplægsholderne vedrørende forestillingsanalyse og en af oplægsholderne vedrørende formidlerens rolle. Til sidst samles alle og ser
»Det bliver sagt« igen.

PRIS & TILMELDING
PRIS for at deltage er 600 kroner per person og dækker forestillinger, oplæg og frokost.
TILMELDING kan ske frem til
17. marts 2003 on-line på
www.teatercentrum.dk – eller
ved tilmeldingsskema, der kan
rekvireres på tlf. 35 30 44 00.
Ved for mange tilmeldte regule res deltagerantallet efter først
til mølle-princippet.

8

FORESTILLINGSOVERSIGT•FESTIVAL 2003

2. Akt
Ondskaben
Alder: fra 13 år /Varighed: 70 min.
Erik er vokset op i voldelige miljøer, både i hjemmet og på skolen.
Da han begynder på kostskolen
Stjærnsberg, vil han starte på en
frisk. Men nogen vil have ram på
Erik. En psykologisk og fysisk
kamp om magt og hævn.

AbstraXteaterproduktion
Ind i maleriet
Alder: fra 15 år/Varighed: 60 min.
I selskab med kunstmaleren,
modellen og billedets sjæl kommer
vi under huden på det abstrakte
maleri, og oplever den teatralske
befrielse af den nøgne kvinde - klinet op ad lærredets pedantisk
stramme flade.

Anemone Teatret
Gøg og Gokke vender tilbage
Alder: fra 12 år/Varighed: 110 min.
Rørende, musikalsk og morsom
forestilling om et af verdens største
komikerpar. Dette er historien om
deres vej til berømmelse, deres
karrieres op- og nedture, krydret
med forrygende scener, sange og
dansenumre fra deres film.

Artibus
Arme Anton
Alder: 8 - 12 år/Varighed: 50 min.
En barok kærlighedshistorie, spillet på vrøvlesprog, om Anton og
Masja, der forelsker sig i hinanden
i et land langt herfra. Da der
udbryder borgerkrig, må Masja og
hendes mor flygte. Skæbnen fører
dem sammen med Anton igen.
Men det viser sig, at meget har
ændret sig, og alle må pludselig
sætte spørgsmålstegn ved deres
position i krigen og kærligheden.

Asguer Zap Showteater
Boris og den glade løve
Alder: 5 – 9 år/Varighed: 40 min.
Den finurlige musikant Boris
elsker at spille musik, men allerbedst er han til at fortælle historier.
Den, han elsker allermest er nok
historien om den glade løve, der på
forunderlig vis lærte at spille tuba.

Teatret Aspendos
De 4 ønsker
Alder: 6 – 10 år/Varighed: 60 min.
Et dansk folkeeventyr om, hvordan
to familier har hver deres måde at
modtage fremmede på, og om hvad
de får til gengæld for deres gæstfrihed - eller mangel på samme.
Den lille hvide kat
Alder: 4 – 8 år/Varighed: 50 min.
Folkeeventyret om drengen Esben,
der må konkurrere med sine
brødre om arveretten til familiegården. Undervejs få han hjælp af
en talende kat. Esben vinder en
smuk prinsesse - og hvem behøver
så en gammel gård?
Flyvekursus 2
Alder: fra 15 år/Varighed: 60 min.
Filosofisk komedie. To mennesker
sidder i afgangshallen i en lufthavn
- eller i livet. En gang var de noget
særligt, næsten. Men hvad med
fremtiden? Hvad stiller man op,
hvis man bare drømmer om at flyve? Hvad er meningen med livet?

Asterions Hus
Lille Klaus og store Klaus
Alder: fra 7 år/Varighed: 45 min.
H.C. Andersens kendte eventyr
udsat for en svedig krop. Med en
voldsom og smittende appetit fortælles og spilles den grumme historie. Heste slagtes og flåes, bedstemødre myrdes og bondemænd snydes, så det driver.
Robin Hood
Alder: fra 8 år/Varighed: 50 min.
En mand og en kvinde spiller hele
historien, tilsyneladende uforberedt, og kun hjulpet af en underlig
kasse med en samling ikke helt rigtige rekvisitter. Hun vinder kampen
om at spille helten, måske fordi
hatten er så pæn. Han må derfor
spille alle de andre.

Barkentins Teater
Møgfuglen
Alder: 4 – 8 år/Varighed: 40 min.
Der er mange ting en møgfugl skal
lære. Den skal helst kunne flyve
højt og langt. Den skal kunne begå
sig i en flok af andre møgfugle og
lære at når tiden er inde, skal man
handle. Lige fra den bliver ruget
ud, arbejder møgfuglen hårdt på at
blive en møgfugl. Gad vide om det
samme gælder for mennesker?

Batida
Det eventyrlige Kappadokien
Alder: 7 – 11 år/Varighed: 55 min.
I Kappadokien sidder prinsesse

Kleodolinde fast i dragens klør.
Georg trækker sit sværd og kæmper imod det ildspyende uhyre.
Men hjemme i Danmark tisser
Georg i sengen. Hver dag drømmer han om det eventyrlige Kappadokien. Tjenestepigen Line, der
stammer, drømmer med. En historie om to skæve eksistenser.
Farvel Thomsen
Alder: 3 – 8 år/Varighed: 45 min.
I en lejlighed i et højhus bor Lonnie. En dag begynder lampen i loftet at blinke, og så sker der noget:
Flamingoer, der stikker benene
gennem loftet. Og pingviner på 9.
sal. Og ikke mindst et meget ulykkeligt æg, der ikke kan finde den,
der har lagt det. Er Lonnie ved at
blive tosset? Måske. Men på en
sjov og meget musikalsk måde.
Maria Bonita
Alder: fra 11 år/Varighed: 65 min.
Maria er så smuk, så smuk. Bonita
bli’r hun kaldt. Maria ejer ingenting. Hun drømmer sig til alt. Maria
er en dejlig tøs. Snart er Maria
hovedløs. Og så er dejligheden
væk. Marias hoved i en sæk. Autentisk historie fra 30’ernes Brasilien.
Ouverture
Alder: fra 10 år/Varighed: 40 min.
Ouverture er en komisk og poetisk
historie om livet i et besynderligt
orkester. Om glæder og sorger, om
stor lykke - og voldsom tragedie
medlemmerne imellem.

Beagle
Habit, en fysisk farce
Alder: fra 12 år/Varighed: 35 min.
Herr Habit bliver udsat for mange
prøvelser i sit finurlige univers. Her
er rablende udtalelser, helte og
hængerøve, svinestreger og en irriterende telefon. Herr Habit er
vanedyret og jægeren, der jages af
og går på jagt i - gamle barndomsminder. Det er en både hæsblæsende tour de force og poetisk rejse.

Bidt
Du da dej sa sa
Alder: 3 - 7 år/Varighed: 40 min.
Tante Uska og tante Dara synes, at
det er sjovt at bage. For dem er
deres lille bageri den bedste legeplads i hele verden, og der opstår
hele tiden magi og tryllerier. Velkommen til et univers af snehvidt
mel, velduftende krydderier og
måske en smagsprøve?

Teater Blå Fugl
En hjertesag
Alder: fra 3 år/Varighed: 45 min.
En klovn klækkes sammen med en
sort ravn. De to skal finde ud af at
leve i den samme verden. Tja - det
kan have sine problemer. En fortælling om følelser, om at stjæle,
om at være indespærret, om at
kæmpe og om at glædes.
En hund er ingen hest
Alder: 3 – 9 år/Varighed: 45 min.
Ombord på båden viser Clara os
sin drøm om cirkusforestilling med
mange heste. Hunden Viggo vil
gerne lege med, men den er jo
ingen hest, og opnår i sin iver kun
gang på gang at ødelægge hendes
drøm om det perfekte.

Boomerang Teatret
De 10 bud
Alder: fra 10 år/Varighed: 50 min.
Mød antihelten Hr. Jensen. Oplev
hvordan han har problemer med at
navigere igennem moral og etik.
Udover at få et godt grin med hjem
vil de fleste sikkert også blive lidt
klogere i forhold til de ældgamle
leveregler.
Mr. Mister
Alder: fra 12 år/Varighed: 60 min.
Mr. Mister er en historie om syv
mænd, der ankommer til det samme lokale. Alle har de en hemmelighed at betro publikum. Efterhånden danner der sig et mønster
af relationer figurerne imellem.

Carte Blanche
Forestillinger i et hvidt skab
Alder: fra 6 år/Varighed: 70 min.
Papirdukken danser alene afsted på
opdagelsesrejse. Hun drømmer om
sin papmor, mens dukkeføreren
drømmer om selv at være den
beundrede dukke. Videnskabsmanden beundrer mest af alt sig selv,
for han har skabt en helt fantastisk
levende dukke. En fortælling om
menneskets påståede ”frie vilje”.
Var der engang
Alder: fra 6 år/Varighed: 40 min.
Der var engang en virkelig prinsesse. Men en meget mærkelig prinsesse. Så mærkelig, at hun var blevet smidt ud af sit eventyr. Det var
vist noget med en glassko? En hav-

fruehale? Et forgiftet æble? En lille
grøn ært – eller? En kasse der både
er hus, hest, kuffert og et lille teater. Gamle bøger, der kan flyve,
læses og lyse. En (van)vittig vandring ind i eventyrenes verden.

Comedievognen
All you need
Alder: fra 12 år/Varighed: 50 min.
En musikalsk performance-forestilling om den svære kærlighed og
længslen efter at elske og blive
elsket. En forestilling, der inspireret af tidens musikvideoers hurtige
klip, indeholder både stand-up,
dans, performance og skuespil.

vred får skåret en rem af sin bug
og en rem af sin bag - og får drysset salt og peber i sårene. En grusomt morsom historie.
I Guder
Alder: fra 4 år/Varighed: 50 min.
Mens Thor er ude, bliver guderne
bange. De aftaler med en bygmester, at han kan få kærlighedsgudinden Freja, hvis han bygger en
stenmur rundt om deres verden.
Da Thor vender hjem, bliver han
rasende. Jesper la Cour Andersen
fortæller, mimer og spiller alle 11
roller.

Det Lille Turnéteater
Svinedrengen
Alder: 5 – 9 år/Varighed: 40 min.
Eventyret om den forkælede prinsesse, det går så gruelig galt med,
fordi hun ikke vil have de ægte
kærlighedsgaver: Rosen og nattergalen fra den fattige prins. Men fra
svinedrengen vil prinsessen gerne
have både den kunstige skralde og
bjældegryden. Koste, hvad det vil!

Corona Danseteater
Forvandling
Alder: 3 – 7 år/Varighed: 40 min.
Det er en fryd for øjet, når de tre
dansere, i en fantasifuld udviklingsrejse forvandler sig fra geometriske figurer til farvestrålende insekter. Insekter der leger, kæmper og
forelsker sig - og viser meget menneskelige karakterer.
Tolo på vej
Alder: 4 – 9 år/Varighed: 40 min.
Tolo vil både have frihed og tryghed. Han sover, drømmer, tager
sko på og pakker hver dag sin
taske for at drage ud i verden. Men
hvad venter der egentlig derude?
Forestillingen skildrer Tolos kamp
mellem den trivielle og trygge
hverdag, og drømmen om at opleve
noget nyt.

Corona Danseteater &
Nørregaards Teater
Ved daggry
Alder: fra 12 år/Varighed: 75 min.
Ole Pedersen, Kollerød skal halshugges. Dagen er den 17. november 1840. Inden solen går ned,
føres Ole ud til skafottet på Amager
Fælled, hvor bødlen og øksen venter. Vi fortæller Oles historie.
Historien om en dreng, der gik så
grueligt meget igennem og endte
som røver, bandit og morder. En
historie, hvor tilfældigheder får en
afgørende betydning. Men er det
skæbnen?

Dansk Rakkerpak
Rickshaw
Alder: fra 7 år/Varighed: 50 min.
En svedende rickshawchauffør,
med en imperialist på bagsædet. Et
klassisk symbol på den hvide
mands overlegenhed overf or de
uciviliserede fremmede. Det er sort
og hvidt. Det er enkelt. Det har
strejf af fortidighed over sig, og er i
hvert fald noget, der kun foregår
under fjerne horisonter. Eller hvad?

De Røde Heste
Krokodillen
Alder: 6 - 10 år/Varighed: 45 min.
En dreng fik en ven, som var sød
og lille. Det var - vil du tro det - en
krokodille. Den blev, som jeg
nævnte, hans bedste ven. Indtil den
en dag forlod ham igen. Og alt
hvad der skete til de atter sås. Ja,
derom handler historien, forstås.

Det 5te Kabinet
Kan du smile til en kronhjort?
Alder: fra 10 år/Varighed: 60 min.
Maren, Mie, Molle, Mikkel og Grisse nyder livet bag det hvide stakit.
Mellem hyggespiseriet, hvide lagener og skrøbelige kaffekopper
gøres der store anstrengelser for at
smile til en kronhjort, vinke til en
stær og fortælle hinanden, at ”dem
man ikke kender, har man ikke
ondt af”. Den ubevægelige lampe
får nok og indleder kaos med en
ildevarslende tango.

Det Fortællende Teater
Bjowulf
Alder: fra 6 år/Varighed: 60 min
Kong Roar har bygget en prægtig
sal. Men mosetrolden Grendel hærger salen, så ingen tør være i den.
Bjowulf, en svensker af stort ry,
drager til kongen for at hjælpe
ham.
Hvem der først bliver vred
Alder: fra 6 år/Varighed: 55 min.
Du kan arbejde hos mig. Du får en
hel skæppe sølvpenge for bare et
halvt års tjeneste. Jeg vil gerne
have, at mine folk er glade og tilfredse. Derfor gør jeg altid den
aftale, at den af os der først bli’r

Nattergalen
Alder: 5 – 9 år/Varighed: 40 min.
Det klassiske eventyr i ny forklædning, fortalt med dukker, computeranimationer - og et glimt i øjet.
Odysseus
Alder: fra 9 år/Varighed: 65 min.
En mørk og stormfuld nat skyller
helten Odysseus i land. Det har
været en lang og hård vej hjem fra
krigen mod Troja. Mens han har
været væk, er hans borg blevet
besat, hans kone belejret og hans
søn truet på livet. Udmattet og laset
sniger Odysseus sig ind på øen.
Den medrivende myte, fortalt af en
mand og en kontrabas.

Det Lille Verdens Teater
Da fuglene fik farver
Alder: 1,5 - 4 år/Varighed: 30 min.
Engang var alle fugle hvide. Men
en dag bestemte den store ånd
Napi sig at give fuglene farver. Han
sammenkaldte alle fuglene fra nær
og fjern. En efter en begyndte han
at give dem farver. Kun én ville
ikke vente, til det blev hans tur. En
indiansk legende for de mindste.

NR. 124 · MARTS 2003
blev misbrugt af en mand fra han
var ni til han var 13 år. Vi føres
direkte ind i den pædofile psykopats metoder, offerets og krænkerens bizarre ”venskab” og omgivelsernes generelle blinde øje.

Jomfru Ane Teatret
Mig og mit Monster
Alder: 3 - 6 år/Varighed: 45 min.
Nina er i fuld gang med sin yndlingsleg sammen med sin bedste
ven - et monster. Alt er godt. Men
der er noget Nina har "glemt". Hun
skal væk, og monstret kan ikke
komme med.
Sneglen og Mariehønen
Alder: 3 - 6 år/Varighed: 45 min.
Alle kender børnesangen om Mariehønen Evigglad. Men hvordan gik
det i virkeligheden til? Hvorfor
hedder det Mariehøne og ikke
f.eks. Kamillahøne? Eller Viggohane? Hvad har Mariehønen og Sneglen til fælles? Hvad kan snegle i det
hele taget?

Jytte Abildstrøms Teater
Pjaltehætte
Alder: 6 – 10 år/Varighed: 40 min.
Historien om en usædvanlig kongedatter, der har et mod som de
færreste. En dag da hendes søster
får stjålet sit kønne hoved og må
"gå kalvehovedet rundt", er det
Pjaltehætte, der tager affære. Sammen drager de to søstre ud på en
forunderlig færd, der bringer dem
tæt på under- og oververdenen - og
ikke mindst tættere på sig selv.

Historien om rosen
Alder: 3 – 6 år/Varighed: 45 min.
En historie om en roses liv i den så
barske ørken, hvor slanger og
ørkenrotter er en del af hverdagen.
En historie om hvor svært det kan
være at skulle leve et sted, hvor
man slet ikke passer ind.

Tak skæbne
Alder: fra 6 år/Varighed: 60 min.
Tre højst forskellige personager
bor dør om dør. Hver især har de
lukket sig ude fra verden af forskellige årsager. Mona Sol har sine
systemer og regler, der skal følges
til punkt og prikke. Donna Gallas
skæbne har været urimelig hård.
Mester Korpus er mystisk. En dag
kommer ”Verden” på besøg i form
af Radius, en livsglad ung vandringsmand. Han rusker op i deres
tilværelse og får dem til at indse, at
vi alle har brug for hinanden.

Teatret Fair Play

Teatret Kimbri

Et ord er et ord
Alder: 3 – 6 år/Varighed: 40 min.
Lotte og Henrik har en butik, der
sælger ord. Står man lige og mangler det rigtige ord, kan man købe
det i butikken. En forestilling med
humor og underfundighed for børn
i den alder, hvor sproget bliver en
del af deres udforskning af verden.

Pænt Goddag
Alder 6 – 11 år/Varighed: 45 min.
Historien om to sære eksistenser,
der har travlt med at oprette lov og
orden, en mystisk kuffert, som de
hellere må holde under opsyn, en
mad, der forsvinder fra en madkasse og en fremmed, der vil ud af kufferten. Hun passer ikke ind, og det
passer ikke de to. Passer det? Passer de? En næsten ordløs fortælling om integration, intriger og
integritet.

For Guds skyld
Alder: fra 10 år/Varighed: 50 min.
Da var det, at Isak fik den utænkelige, ubærlige og altomstyrtende tanke: Min far vil slå mig ihjel. Og
Isak så på sin far. Og Abraham kunne ikke længere møde hans blik,
men kiggede ned i jorden. For
foden af Morijas bjerg sidder Abrahams tre tjenere og venter på, at
deres herre skal komme ned efter
at have ofret sin søn. Det er fra
dem, vi får historien. Og de har
hver deres måde at se den på.

Fusionsteatret
Fisk på månen
Alder 6 – 12 år/Varighed: 40 min.
Fisk på månen er en forestilling
fyldt med rum - det ydre rum, mellemrum, himmelrum, tidsrum og
hjerterum. En forestilling om liv på
månen i et fabulerende univers,
hvor fantasien flyver frit omkring.
En fantastisk fortælling fyldt med
sand - fortalt med kroppen i billeder uden ord.

Gruppe 38
Den lille pige med svovlstikkerne
Alder: fra 7 år/Varighed: 40 min.
H.C. Andersens kraftfulde historie i
markant nyfortolkning. Midt i al
elendigheden, det barske, det
uovervindelige, trænger håbet sig
på. Stik mod al forventning. For vi
er skabt til at leve lykkeligt.

Gruvekompagniet
Drømmeflyveren
Alder: fra 4 år/Varighed: 40 min.
I tusinder af år har menneskene
drømt om at flyve, vi kender alle
historier om flyvende tæpper, vingede heste og fortællingen om Daidalos og Ikaros. Skuespilleren
giver sig i kast med alle mulige og
umulige forsøg på at lette fra jorden, men om det virkelig lykkes
vides ikke.

Holbæk Egnsteater
Det bliver sagt
Alder: fra 14 år/Varighed: 70 min.
Dramatisering af Kristian Ditlevs
Jensens stærkt roste bog. Emnet
pædofili beskrives fra offerets, barnets side. Kristian Ditlev Jensen

Sælkvinden
Alder 6 – 10 år/Varighed: 45 min.
Historien om en sælkvinde, der
mistede sit skind. Om den ensomme fanger Rasmus, der stjal det og
således fik sig en kone. Om deres
barn, som i sig kom til at bære
arven - både fra det store, salte hav
og fra menneskenes verden. En
smuk og poetisk historie om skønheden og smerten ved at tilhøre to
forskellige verdener, og om den vilde natur i mennesket.

Teatret Lampe
Den grimme ælling
Alder: 2 - 5 år/Varighed: 35 min.
I reden er der æg. Tre små og ét
stort. Ud kommer tre små ællinger
- og en stor grå. Vi ser den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets forhindringer
og til sidst blive en flyvedygtig svane.

Limfjordsteatret
& Teatret Lampe
Franskbrød i himlen
Alder: 3 – 8 år/Varighed: 45 min.
Når vi mister nogen, vi holder af,
har vi brug for en forklaring eller
erkendelse af døden, der kan hjælpe os videre med livet. Da Niels’
mor bliver kørt over af en bil og
dør, forsøger slagsbroderen Carl at
hjælpe Niels med at finde moderen
- men er hun nede i jorden eller
oppe i himlen? En varm og humoristisk fortælling om barnets møde
med døden, fortalt med levende
musik og dukkernes magi.

Musikteatret Loca
Prinsessen der ikke kunne vokse
Alder: 5 – 10 år/Varighed: 45 min.
Hvor meget vejer en loppe? Hvad
er forskellen på en strømpe og en
sok? Prinsessen, der ikke kan vokse, bor i en urtepotte. Hun synes,
at de to vagabonder skal i kongeskolen for at lære en pind. Bliver
de klogere? Vil prinsessen nogensinde vokse? Vil hun ud af sin urtepotte og danse med vagabonderne?

Lys Over Landet
Dostojevskij
Alder: fra 14 år/Varighed: 55 min.
Forestillingen tager afsæt i romanerne ‘Rodian Raskolnikov’ og
‘Brødrene Karamasov’. Er vort liv
mere end blot en leg? Tager vi det
alvorligt? Tør vi tage konsekvenserne af vore handlinger? I det stærkt
sammentrængte sceniske forløb
opstår et spændingsfyldt møde
med Dostojevskijs verden - en verden i lyse og mørke farver.
Fyrtøjet
Alder: fra 4 år/Varighed: 50 min.
H.C. Andersens eventyr med kæmpehundene, kongen, dronningen,
hofdamen, skomagerdrengen, heksen, soldaten, en virkelig prinsesse
- kister fulde af guld og sølv, samt
meget, meget mere.

Teaterværkstedet Madam Bach
Jeg skriver kun mesterværker
Alder: fra 13 år/Varighed: 50 min.
Robert Jørgensen drømmer om at
blive rockstjerne, og har lukket sig
inde i sin brors lejlighed for at lave
et mesterværk. Men hvad er et
mesterværk, og hvordan laver man
sådan et? En musikalsk forestilling
om en ung mands forsøg på at blive
klogere på sig selv - og livet.

Manden i Midten
En fløj over en gøgerede
Alder: fra 14 år/Varighed: 110 min.
Dødtræt af at høste ærter i en
fængselsarbejdslejr foregiver den
fandenivoldske R.P. McMurphy at
være sindssyg i håb om et sødere
liv på et psykiatrisk hospital. Ken
Kesey’s berømte roman danner
rammen om en eviggyldig fortælling om manglende selvværd, og
magtmisbrug på et psykiatrisk
hospital i 1950’ernes USA.

Mango Teatret
Flaskemanden
Alder: 3 – 8 år/Varighed: 45 min.
Ved havet står fiskeren. Hver dag
ser han den mystiske flaskemand.
Men hvem er flaskemanden? Hvorfor er han så trist? Hvordan kan vi
hjælpe ham? Maskerne tager os
med på en spændende rejse i eventyret af forunderlige mennesker,
farverig musik og magiske dyr. Vil
du være med til at hjælpe den triste
flaskemand?
Spejlpaladset
Alder: 6 – 10 år/Varighed: 40 min.
Mette åbner den magiske bog, og
klovnen Ernst dukker op. Sammen
tager de ud på en rejse i verden.
De flyver med helikopter-piskeriset
over den regnbuefarvede lemonade-flod, igennem forheksede frugthaver - ud for at redde babyfrøen i
Spejlpaladset.

Teatergruppen Mariehønen
Dukken
Alder: 6 – 12 år/Varighed: 50 min.
På loftet har Astrid sit hemmelige
sted og dukkerne, som hun leger
med. Her kan hun bestemme
alting. Alle dukkerne vil gerne lege
det, hun foreslår. En dag opdager
hun, at én af dukkerne er levende.
Hun lærer den at tale og bevæge
sig, og sammen skaber de en verden af leg, varme og tryghed.
Astrid har nu kun én bekymring:
Hvad nu hvis dukken en dag vil ud
i verden og prøve at klare sig selv?
Prins Vat
Alder: 4 – 10 år/Varighed: 45 min.
Kongen og dronningen holdt så
meget af Prins Vat Han måtte endelig ikke komme noget til. Ud kom
han kun på sin fødselsdag, når han
modtog folkets hyldest på balkonen. Så en dag skete det. Prinsen
faldt ud over gelænderet og ned.
Men han slog sig ikke - han var blevet til vat.

Egnsteatret Masken
Historien.dk
Alder: fra 13 år/Varighed: 90 min.
Året er 11.948 f.Kr. Iskappen har
sluppet sit tag i det sydlige Skandinavien. En flok nordtyske rensdyrjægere opdager et frodigt og jomfrueligt fladområde. De slår sig
ned, og sætter dermed intetanende
gang i fortællingen om vort fædreland. En fortælling med jættestuer,
svenskerkrige, kongerække og en
helt speciel 2-0 sejr i fodbold over
de skide tyskere. En koncentreret
udgave af Danmarkshistorien.
Ups, eller hvordan det første brev
blev skrevet
Alder: 5 – 10 år/Varighed: 45 min.
For længe siden var der en familie,
bestående af stenalderfar, stenaldermor og deres stenalderdatter
Taffy. Men en dag, da Taffy og far
var taget på fiskeri, knækkede
farens spyd. Han var ikke meget

for at sende Taffy tilbage efter et
andet spyd, for sæt hun faldt i
bæversumpen. Da fik Taffy en god
idé. Faktisk skrev hun verdenshistoriens første brev.

Meridiano Teatret
Det forjættede land
Alder: fra 9 år/Varighed: 65 min.
Med poesi og humor fortælles om
menneskets historie. Hovedpersonen er en sten. Fra det ene århundrede til det andet er denne sten
det privilegerede og stumme vidne
til mænd, kvinder og børn, der
fødes, lever og dør her på planeten.
Vor underfulde verden
Alder: fra 11 år/Varighed: 50 min.
En varm, humoristisk og bevægende historie om glæder og sorger
gennem livets forandringer, om
hvordan vi alle til stadighed forandres, vokser og udvikler os - og om
barndommens drømme, der, skønt
de er borte, aldrig bliver glemt.

Mister Jones
Rumrejsen 2002
Alder: 6 – 14 år/Varighed: 55 min.
I en fjern tid, i en galakse fjernt
herfra. Universet er kaos, og ufred
hersker. Gasten Kai N. vågner forladt på et af Alliancens fragtskibe. I
sin fortvivlede søgen efter liv
møder han pigen Cassiopeia, en
ægte prinsesse fra Rostram-systemet. Som fjender må de først overvinde fordomme og sprogbarrierer,
før de kan tage på en fælles mission for at vinde freden.
Skønheden og Udyret
Alder: 6 – 14 år/Varighed: 50 min.
Skønhed, stillet overfor et grusomt
ultimatum, bliver puffet ud af den
trygge rede hos faderen til et farligt møde med det rasende Udyr i
den vildsomme skov. Skønhed forandrer sig, trodser ikke bare faren,
men også faderen - og opdager det
erotiske, seksuelle, farlige. Kærligheden udløser forvandlingen, og
personerne bliver hele mennesker.

Teater Morgana
Eventyr på afveje
Alder: 7 - 11 år/Varighed: 45 min.
Fortælleren kan sine eventyr udenad, og alt er som det plejer at være,
indtil den dag Bogsamleren kommer forbi og tager en bid af æblet.
Bogsamleren bliver opslugt af fortællerens eventyr. Hvirvles ind i et
univers befolket af eventyrskikkelser og forvandlinger. Og da han
møder Rødhætte, går der simpelthen ulv i ham. Kom og tag en bid
af æblet, hvis du tør.

Teater My
Solens Land
Alder: 1,5 - 4 år/Varighed: 30 min.
En poetisk forestilling for de helt
små om de kendte og nære ting.
Sol og månes skiftende gang hen
over himlen, og døgnets cyklus vist
i en række enkle billeder, indrammer en lille fortælling om at være
alene - og møde en anden. En forestilling om det lille liv i den store
sammenhæng.

Teatret Møllen
Fotografen
Alder: fra 8 år/Varighed: 45 min.
Fotografen kommer i dag. Der skal
tages et billede. Han rejser hele
Danmark rundt og tager billeder.
Fotografen fortæller også historier.
Om sig selv, og mennesker han har
mødt. Gode, og måske sande, historier. En lun og humørfyldt forestilling - i et tæt samspil med publikum.
Mutter Courage
Alder: fra 12 år/Varighed: 90 min.
‘Cykeltyven’, ‘La Strada’, ‘Jeppe på
Bjerget’, Gorkijs ‘Natteherberget’
og nu Brechts ‘Mutter Courage’.
Det er de ”store historier”, klassikerne, en del af vores kulturelle
arv, der alle tåler at blive fortalt
igen. Det episke teater er følelser.
Det giver ikke afkald på følelser,
men spørger hvorfra de kommer,
hvor de fører hen, og hvorfor de
kommer i konflikt med hinanden.

Teatret Månegøgl
Lotushaven
Alder: 2 - 5 år/Varighed: 30 min.
Prinsesse Padma lever et liv i rigdom og skønhed - men hun keder
sig og har ingen venner. I Lotushaven er der fyldt med liv, musik og
dufte, men her må Padma ikke
komme. En dag sniger hun sig ind
i haven og møder en verden fyldt
med musik, liv, glæde og visdom.

Neander
Mike Attack
Alder: fra 13 år/Varighed: 55 min.
Et fysisk festfyrværkeri af slapstick
og stand-up. Uden ord, men med
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masser af krop, gennemspiller Kristján Ingimarsson i et hæsblæsende tempo den lille mands kamp for
at overleve i et medieopblæst samfund. Toner fra westernfilm, tegnefilm, fodbold-kamp m.m. fylder scenerummet, og hver gang melodien
skifter, må det arme menneske forvandle sig til en ny figur.

Nørregaards Teater
Et ensomt øre
Alder: 3 - 6 år/Varighed: 40 min.
Et ensomt øre hvirvlede hid og did
sammen med skovens visne blade,
men det var tungere og mere klodset. Altid kom det sidst i vindens
tagfat. En smuk efterårsdag hændte der noget, som fik øret til at blafre af glæde. Vinden løftede det,
hvirvlede det rundt, og lod det falde ned ved siden af et andet
ensomt øre. Nu var de to. Sådan
begynder historien. En lille skabelsesberetning af P.C. Jersild.

Odsherred Teater
Hane, hop
Alder: 8 - 11 år/Varighed: 40 min.
Når far kommer hjem fra Amerika,
har han gaver med til Bo og hans
storebror. Men det er altid storebror, der får det hele. For han er
størst, hurtigst og bedst til alting.
Og det er nemlig det, det gælder
om, hvis man vil blive til noget, og
være til nogen nytte. Thomas
Tidholms rørende historie om at
finde lys i mørket - når man næsten
føler sig som ingenting.
Svinestien
Alder: fra 14 år/Varighed: 65 min.
Er han på flugt? Fra sig selv? Et
øjeblik hvor livet - som i en vågen
drøm - tages op til overvejelse. Det
glemte dukker frem. Han må vælge. På trods. Livet? Til eller fra? En
mærkelig, knugende, absurd og
humoristisk historie - om at tage sit
liv i egne hænder, og gøre op med
de indre dæmoner.

Paolo Nani Teater
Brevet
Alder: fra 12 år/Varighed: 75 min.
En mand skriver et brev. Hvor
svært kan det være? Men hvis det
nu skal foregå som stumfilm, eller
hvis hovedpersonen er et stort
monster, eller en meget, meget beruset person, for slet ikke at tale om,
hvis han ikke har nogen arme. Et
brev kan skrives på mange måder.

Paolo Nani &
Kristján Ingimarsson
Kunsten at dø
Alder: fra 12 år/Varighed: 75 min.
Paradoksalt nok oplever mange
mennesker, der står over for
døden, en ny frihed - Pludselig kan
de nyde øjeblikket som aldrig før.
Ved hjælp af mimekunst, magi, poesi, visdom og en hel del latter, leger
Kristján Ingimarsson og Paolo Nani
med et helt specielt tabu: Det at dø.
Og de finder ud af, at der findes et
liv før døden.

Teater Patrasket
Bjørnen, der spurgte hvorfor
Alder: 6 – 9 år/Varighed: 35 min.
Den gamle, slidte teddybjørn har i
årevis siddet på sin hædersplads i
sofahjørnet og stirret lige ud i luften. Indtil en irriterende flue en
dag spørger, hvorfor den egentlig
sidder dér. Bjørnen ved det ikke,
og drager derfor ud i verden for at
spørge sig for. En fabel-agtig historie, fortalt af en mand og hans
mundharpe. Dramatiseret udfra en
fortælling af Michael Ende.
Rødhætte og ulven
Alder: 5 – 10 år/Varighed: 45 min.
Et velkendt eventyr i ny forklædning: Gys, grin og grum alvor. To
fortællere i leg med historien, hinanden og publikum - akkompagneret af banjo, mundharpe og klingende sav. En forestilling med bid i.

ker op i et gammelt badekar på loftet og vores to hovedpersoner rejser med badekarret ind i fantasiens
fortryllende univers.

desperat møder vi ham på bredden
af den store Rio Grande, hvor han
bygger sig et interimistisk skjulested, mens vi får hans historie.

Planet Teatret

Drømmefangeren
Alder: 3 – 9 år/Varighed: 45 min.
Bartolo er drømmefanger. Han fanger folks drømme - så de kan
beholde de gode og slippe af med
de dårlige. Bartolo har bare ét problem. For selvom han er voksen,
kan de drømme, som han fanger få
ham til at tisse i sengen. Men det
er en hemmelighed – indtil Matilde
dukker op for at gøre rent.

Lydplaneten - eller farmors fede frøer
Alder: 6 - 10 år/Varighed: 35 min.
En dreng drømmer om en grøn frø,
om store stirrende øjne i mørket,
om slim der drypper ud over hele
værelset. I en verden af ombyttede
lyde og sammenstød mellem forventning og handling, møder vi
Farmor og hr. Nissen, fem fede
frøer og fortælleren som bangebuks.

Børneteatret Skægspire
Teater Portamento
En mand der står på ét ben i fyrre
centimeters højde
Alder: fra 12 år/Varighed: 40 min.
Du sidder alene i en celle. En mand
dukker op. Én du helst vil glemme.
Den ene har tændstikker, den
anden en cigaret, men ingen ild og spillet om tændstikkerne er i
gang. Historien udspiller sig i en
dogme-scenografi i et råt og usminket fængselsunivers. En absurd
titel, men meningsfyldt teater om
afstumpethed og ansvarlighed.

Randers Egnsteater
Det er ganske vist
Alder: 4 – 9 år/Varighed: 45 min.
En fortælling om H.C. Andersen og
hans eventyr. En fjer blev til fem
høns - ligesom dette kendte eventyr griber om sig, udvikler H.C.
Andersens liv sig fra barn til voksen, med god hjælp af de kendte
elskede eventyr.
Kludedukken
Alder: 1,5 - 4 år og 3 - 6 år
/Varighed: 40 min.
Den lille kludedukke var altid glad.
Og hvad var den glad for? At lave
sjov. Med hvem? Med drengen
selvfølgelig. Smidt ud, snavset og
gået itu. Sølle ser den ud, men den
kan nok bruges igen. På sin daglige kludesamlertur kommer kludesamleren forbi et lille hus. Der bor
Bedste. Hun får øje på kludedukken og så…
Pip
Alder: fra 5 år/Varighed: 35 min.
Scenen er sat med mikrofon, saxofon og scorehår, når showmanden
gør sin entré i hvid habit. Da ægteparret Herdis og Jonathan kommer
forbi med indkøbsvognen fuld, er
der lagt op til et drama om familien
Danmark.

Teater Refleksion
Den lille dreng og løven
Alder: 4 – 10 år/Varighed: 45 min.
Visuel fortælleforestilling om en lille dreng i Afrika, der har nemt til
tårer. Men en dag får drengen
besøg af nogle små, mærkelige
væsner, der har brug for hans
beskyttende varme hænder. En dag
angribes landsbyen af den største
løve i Afrika. Og alle flygter. Med
dukker, skyggespil, musik og lys
fortælles historien om, hvordan
den mindste dreng viste det største
mod, da det virkelig gjaldt.

Teatertruppen Replikken
Tudeprinsen
Alder: 8 - 11 år/Varighed: 45 min.
En humoristisk forestilling om
omsorgssvigt, set og forstået i børnehøjde. En far, kongen, har så
travlt med at sørge for at hans rige
fungerer, at der ikke er tid til andet.
Kongen er derfor meget væk, og
andre må passe hans barn, prinsen.

Teater Rio Rose

Petersen og Fog

Ta’ ti ting
Alder: fra 15 år/Varighed: 75 min.
En sanselig totaloplevelse, som
med dybde og humor giver et kalejdoskopisk billede af verden i det
20. århundrede, oplevet i tilbageblik gennem en ældre kvindes erindringer om sit liv. En montage over
mangfoldigheden.

Stemmen i støvlen
Alder: 3 – 6 år/Varighed: 45 min.
To scenearbejdere er ved at gøre
klar til dagens forestilling, mens
scenen befolkes af masker og historier, godt gemt i et par gamle støvler. Er en tæppebanker måske i virkeligheden en hund, der skal luftes? Er de gamle støvler et ocean,
et stormvejr eller et skib i havsnød?
En morsom historie, der fortæller
om nødvendigheden af at lade fantasien få frit løb.

Uccellini (Små fugle)
Alder: 1,5 - 5 år/Varighed: 35 min.
En en kvindelig maler går på opdagelse i sine sanser for at få idéer til
sit maleri. Hun leder med sine pensler. Lærredet dækkes mere og
mere – og billedet opstår. Uden
mange ord fortælles historien om
den lille fisk hun var, da hun svømmede i lunkent vand i jordens indre
(sin mors mave) – og om den lille
fugl, hun længes efter at blive.

Teater Petrol
Vand Gok
Alder: 4 – 10 år/Varighed: 45 min.
En sjov og varm historie om at
være bange. Olsen og Carlsen bliver kastet ud i en eventyrlig
rutschebane - med fobien som
chauffør. En mystisk kuffert duk-

Musikteatergruppen
Rivegildet
Balladen om Martin Requena
Alder: Fra 12 år/Varighed: 60 min.
Martin Requena er på flugt. Han
har forsøgt at komme ind i USA
som illegal, men bliver nu forfulgt
af grænsepolitiet. Træt, bange og

Blinke lille stjerne
Alder: 1,5 - 4 år/Varighed: 30 min.
Der var engang en vaskekone. Hun
var så glad for at vaske tøj. Hun
vaskede andre folks tøj. Men hun
elskede også musik og at danse og flot og festligt fyrværkeri i farver. Hun ville så gerne det hele.
Men pyt med det, man kan jo ikke
få alt, hvad man peger på.
Gulerødder vokser ikke på træerne
Alder: 4 – 8 år/Varighed: 45 min.
En fremmed har efterladt sine kufferter hos Valdemar og Kalle - og
lovet at komme tilbage og hente
dem. Det er efterhånden så lang tid
siden, at de knap kan huske ham.
Men Valdemar og Kalle venter stadig. Kommer han overhovedet tilbage? Og hvem var han egentlig?

Svalegangens Dukketeater
Prinsessen med de snavsede knæ
Alder: 6 – 10 år/Varighed: 35 min.
Et nyt, gammelt eventyr om den lille prinsesse Louise, der altid får
snavsede knæ, når hun leger. Hun
drager ud med to små skovtrolde
for at befri troldmanden Ulrik, så
de kan redde prins Alexander fra
den onde heks. For at det kan lykkes, må de tre krav opfyldes, og
man skal samtidig være i besiddelse af ”kraften” - også kendt som
kærligheden.

Svanen, dansk-tjekkisk
dukketeater
Marionetspilleren
Alder: fra 3 år/Varighed: 45 min.
Dukketeater-direktøren var egentlig et lykkeligt menneske og velkommen i alle byer, han besøgte
med sit teater. H.C. Andersens
historie om Marionetspilleren en
en udgave som en cirkusforestilling
med klovne på ethjulede cykler, på
stylter og på rulleskøjter, og en cirkusprinsesse der går på line.

med paraplyerne samler sig i et
oprør mod hverdagens små uretfærdigheder. De har held med
deres anstrengelser. Så meget at
Pjuskeanna et øjeblik får muligheden for at tage magten over hele
landet. Men hun besinder sig - og
dagligdagen vender atter tilbage.

Team Teatret
Robert og Julie
Alder: 6 – 8 år eller 9 - 12 år
/Varighed: 35 min.
Robert er vild med at læse tykke
bøger. Julie er overbevist om, at
hun er usynlig. En dag mødes de
tilfældigt, og gennem eventyret om
Rumleskaft får de pludselig en vigtig rolle i hinandens liv. Halm bliver
til guld. Møllerens datter bliver
dronning Det umulige kan lade sig
gøre. Eller er det hele blot et øjebliks eventyr?
Tristan og Isolde
Alder: fra 10 år/Varighed: 60 min.
Han sagde: I skal få historien om
Tristan og hans elskede Isolde. Da
opstod der en bevæget mumlen
rundt om i salen, for Sir Tristans
navn og ry som ridder var kendt af
mange af de tilstedeværende. De
satte sig til rette for at lytte, og han
begyndte at fortælle. En rigtig fortælling. Sådan én med drager, konger og prinsesser og en ridder, der
må gå så grueligt meget igennem.

Teater 2 Tusind
Lille Claus og store Claus
Alder: 6 – 11 år/Varighed: 50 min.
Den ene ejede fire heste - og den
anden kun én eneste hest.
Tage Tyknakke
Alder: 7 – 12 år/Varighed: 50 min.
Næsehornet Tage Tyknakke er
alles skræk. Han fordriver samtlige
dyr fra den afrikanske steppe. Kun
en lille fugl vover at blive, Karl
Klamrefod. Karl foreslår næsehornet at rejse et mindesmærke over
sig selv. Tage Tyknakke beslutter,
at han vil være sit eget mindesmærke.

Teater 83
Himmel og hav
Alder: 1,5 - 4 år/Varighed: 30 min.
På scenen står en stor himmelseng.
Snart er det nat, så nu er det er tid
at gå til ro - tid til en godnathistorie. Men hvad er det? Den mindste
er forsvundet, så nu kan ingen
sove. Overalt søger de: I den grønne skov, på havet, i vandet mellem
fiskene og i luften mellem skyerne
- for før den mindste er fundet, kan
ingen finde hvile.

Dukketeatret Svantevit
Prinsessen på ærten
Alder: fra 5 år/Varighed: 50 min.
Med dukkespil og dramatik, levende musik og stormvejr fortælles
H.C. Andersens berømte eventyr
om en stor kærlighed - og en
meget lille ært.

Søholm Park Teatret
Alletiders Aladdin
Alder: 4 – 12 år/Varighed: 50 min.
De to vagabonder, Strøm og Veranda, lever en fuglefri tilværelse i
Guds grønne natur. Livet tegner
lykkeligt, indtil de en dag falder
over Aladdins lampe. Nu fantaserer
de sig ind i Aladdins verden, og glider umærkeligt ind i rollerne som
Aladdin og Gulnare. Noureddin
indtager ligeledes sin plads - og nu
kan kampen mellem det gode og
det onde begynde.

Nat og dag
Alder: 3 - 6 år/Varighed: 35 min.
Det er godt at have en ven. Det er
rart at være sammen og at lege
sammen. Det er skønt at dele en
gave med sin bedste ven. Det er
godt at vågne efter en drøm og se
solen skinne.

Teaterkompagniet
Ystad og tryllebogen
Alder: 5 – 9 år/Varighed: 40 min.
Ystad er den frækkeste, og sejeste
troldepige i hele troldeverden, syntes hun selv. Så hvorfor vil mor og
far ikke give hende en tryllebog, så
hun kan lære at trylle ligesom de
store troldekammerater? De siger
alle sammen, at hun er for lille,
men Ystad skal nok vise dem. Hun
løber hjemmefra og låner troldefars
store tryllebog med.

T. Vogels Teater

TeaterTasken

Cyberpunch
Alder: fra 12 år/Varighed: 65 min.
Multimedialt dukketeater med
data-forstoppelse - og Tyske
Mester Jakel i cyberspace. Kasper,
den kendte entertainer, drømmer
om et liv i stort format, og forvilder
sig sammen med sine længsler
imellem ønske, realitet og virtualitet. En historie om forførelse, om
drømme og om internetsurferen
Kaspers lange rejse hjem. (Forestillingen spilles på tysk).

2002 nats eventyr - eller historien
om Yrsa og Yusraa
Alder: fra 11 år/Varighed: 50 min.
De to halvsøstre Yrsa og Yusraa,
mødes efter farens død og mindes
alle hans historier. De har samme
yndlingshistorie – historien om
Abraham. Yrsa begynder at fortælle. Sådan er den ikke, siger Yusraa,
og fortæller sin version. Men hvorfor fortalte faren dem hver sin
historie. Og hvilken en af dem er
den rigtige?

Hans og Grete
Alder: 5 – 10 år/Varighed: 45 min.
Måske ville Hans have studeret i
fremtiden? Måske ville Grete have
lært at læse og skrive? Hvis ikke de
havde været så utrolige fattige.
Faktisk havde ingen af dem nogen
sinde set en skole. Og dette er bare
begyndelsen. Bortvist af de "store",
må småfolkene Hans og Grete
kæmpe en hård og intens kamp for
at komme igennem den store mørke skov.

Teatret

Taastrup Teater
Paraplyernes oprør
Alder: 5 - 10 år/Varighed: 45 min.
Efter Kjeld Abells billedbog om den
forsagte Pjuskeanna, der sammen

Ditto
Alder: fra 12 år/Varighed: 60 min.
Det hus der ikke tager imod fremmede, modtager ingen engel (afrikansk ordsprog). Med inspiration
fra dette udsagn har vi gjort os en
forestilling om at se. Se ud, se ind,
se op, se ned, se forbi, se igennem.
To figurer - beslægtede med klovnen - tager livtag med hinanden,
med lyset og med det mørke tomme rum. En familieforestilling - om
kunsten at mødes.

Teatret Om
Rævebryllup
Alder: 5 – 12 år/Varighed: 50 min.
Historien om et møde imellem to

kulturer og sprog - dansk og
japansk. Om rævepigen, som forelsker sig i en fremmed mand. Hun
beder en trold om hjælp til at få et
menneskeansigt, så hun kan blive
gift med ham. Rævepigen får et
menneskeansigt, men hun mister
det igen, fordi hun følger et fiskespor. Heldigvis gror der en rævehale
ud på manden, og så kan de alligevel blive gift.
Summa Summarum
Alder: fra 6 år/Varighed: 55 min.
En besøgende bliver ved en fejltagelse låst inde på en kirkegård.
Om natten overværer han mødet
mellem genfærdene af en baron og
en gadefejer. Baronen vil ikke have,
at der ligger en fattig gadefejer ved
siden af hans fine gravmæle. Men
døden er et vaterpas, der stiller alle
lige.

Teatret på Hjul
På en lille gren
Alder: 1,5 - 4 år/Varighed: 30 min.
Vinteren har været lang og mørk,
men nu får forårssolen alting til at
gro. Bondemanden skal have pløjet
marken og trækfuglene bygget
rede. Alle har deres gøremål – også
den snu ræv, der er sulten efter den
lange vinter.

Teatro dos Mil
Brødrene Løvehjerte
Alder: 7 – 15 år/Varighed: 60 min.
Karl er syg og skal dø. Storebror
Jonatan ved det godt, og han
trøster sin lille Tvebak med historier om Nangijala, det eventyrlige
paradis på den anden side af stjernerne. Men da Jonatan forsvinder,
bliver Karl i tvivl: Findes Nangijala,
eller var det bare noget Jonatan
fandt på, for at han ikke skulle
være for bange og ked af det?
Pelle Erobreren
Alder: 7 – 15 år/Varighed: 60 min.
I starten af 1900-tallet tager Lasse
Karlsson og hans søn Pelle fra
Sydsverige til Bornholm for at
arbejde. Lasse som røgter, og Pelle
som vogterdreng. Historien er koncentreret om Pelles opvækst samt
frigørelse fra sliddet på gården, der
til sidst driver ham væk - ud i verden.

The Loyal Shakespeare
Company
Macbeth
Alder: fra 13 år/Varighed: 70 min.
Forestillingen om den frygtløse kriger Macbeth, som er nogenlunde
lige så godtroende som Tvinds
samlede lærerkollegie. Derfor bliver han lokket af sin kone, en kvinde mere skræmmende end Trine
Gregorius, til at slå kong Duncan
ihjel, for selv at blive konge. For at
dække over mordet starter
Macbeth et voldsorgie. Det må gå
galt og det gør det.

Theater La Balance
Pigebanden
Alder: fra 13 år/Varighed: 60 min.
En ung kvinde fortæller om sin fortid. Om den tid, hvor hun var medlem af en gruppe på fem vilde
piger. Om pigebanden. Men noget
skete - noget skæbnesvangert. Og
nu dukker den forsvundne pige op igen og igen, som et spøgelse fra
fortiden.

Theatret Thalias Tjenere
Ách Áwé – Bjørne og kvinder
Alder: fra 8 år/Varighed: 70 min.
Nan opsøger en gammel Tlingit
indianer for at indspille fortællinger
fra hans forsvindende kultur. Hun
får fortalt historien om kvinden,
der giftede sig med bjørnen - om
en ung kvinde, der fornærmer bjørnene, og derved udløser en række
magiske hændelser, som vender
hendes liv på vrangen. Nans liv forvandles ligeledes, da hendes møde
med historien bliver et afgørende
møde med sig selv.
Lommeoraklet
Alder: fra 9 år/Varighed: 45 min.
Tre fantastiske væsener, vidt forskellige, men stærkt forbundet
med hinanden, søger efter fuldkommenheden i hver deres retning. Disse elskværdige skabningers anstrengelser for at udvikle
sig, er på én gang tankevækkende
og underholdende, indviklet og
legende let.
Snart
Alder: fra 8 år/Varighed: 40 min.
En overspringshandling griber om
sig. Bringer uventede opdagelser.
Bliver til et projekt. Bliver til et
kunstværk. Bliver til et liv. Men
det, som Knud har skubbet fra sig,
er ikke til at slippe udenom. Et helt
år er gået, og dog er opgaven ikke
blevet lettere med tiden. Og han

har lovet sig selv, at det nye år ikke
må begynde, før han tager kontakt.
En morsom og kropslig forestilling
for enhver, der nogensinde har
klappet hesten lidt for længe.

Thy Teater
Jakel og pølserne
Alder: fra 6 år/Varighed: 45 min.
Forestillingen bygger på de kendte
Mester Jakel-traditioner, men plottet er nyt. Alle kneb gælder, når
Mester Jakel ruller sig ud, og indleder jagten på sin yndlingsspise: Pølser. Undervejs bekriger han sin
yndige hustru Rosa, sin bedste ven
Fidde og den hellige Sct. Peter.
Selv ikke Djævelen kan stoppe
Mester Jakel i hans søgen efter de
ultimative pølser.
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duel på lyrik. Det, som skulle være
en genopfriskning af deres gamle
leg med at citere digte for hinanden, udvikler sig til et dramatisk
opgør, hvor digtene bliver til skarpladte våben med sprængfarlig
ammunition.
Øvelser i ensomhed
Alder: fra 15 år/Varighed: 75 min.
En ældre mand, psykiater, sidder
på 48’ende dag i isolationscelle.
Han har tilstået et mord, som en
anden har begået. Er ensomheden
menneskets bedste ven eller en farlig dæmon? En beskrivelse af det
vanskelige i at være medmenneske
- og et debatoplæg om isolationsfængslingens berettigelse.

Vendsyssel Teater
Teatret Trekanten
Det store tidstyveri
Alder: 9 – 13 år/Varighed: 45 min.
Lyset går op. To skuespillere bukker og takker - overbevist om at de
lige har spillet en forrygende forestilling. Men noget er galt. Deres
ur er forsvundet. Er tiden løbet fra
dem? Eller er det tidstyven, der har
stjålet den tid, det tog, at spille den
forestilling, de lige har spillet?
Luft under vingerne
Alder: 2 – 5 år/Varighed: 45 min.
Han er en lille dreng. Han leger i
parken. En fugl stjæler hans kæreste eje. Her starter jagten på den
forsvundne sutteklud. Men jagten
er anstrengende og han falder i
søvn. I drømmenes land forvandler
han sig til et fuglebarn - og luften,
ilden og vandet bliver hans hjælpere. En historie om at blive større.
Skræddersyet
Alder: 4 – 6 år, 6 - 10 år
eller 9 - 12 år /Varighed: 45 min.
En række fortællinger fra hele verden. Skuespilleren Pia Plesner bruger den gamle fortælletradition og
med ganske få virkemidler, åbner
hun ind til en verden fyldt med
drama og poesi, trolddom og sjove
væsner, krig og kærlighed.

Den uartige barnevogn
Alder: 3 – 8 år/Varighed: 40 min.
Vi møder en kærlig og god mor på
tur i parken med den lille i barnevognen. Men det er, som om barnevognen og barnet er forhekset. Det
udvikler sig til en sjov og klovneagtig forestilling med et meget livligt
barn i barnevognen.

Teatret Vestenvinden
Med livet i kufferten
Alder: fra 9 år/Varighed: 45 min.
På en helt almindelig dag, i et helt
almindeligt tog, mødes to mænd,
en immigrant og en dansker - på
vej til deres livs udfordring. Hver
især har de en tung fortid med i
kufferten. Når kufferterne åbnes,
konfronteres vi med forskellige
måder at være mennesker på, med
de følelser og behov vi alle har
tilfælles uanset race.
Nix pille
Alder: fra 13 år/Varighed: 50 min.
Katrine er en almindelig skolepige,
usikker og genert. Men en dag bliver hun lokket til at prøve ”nogle
enestående produkter, som med
garanti vil ændre din tilværelse
totalt”. Hun slipper sine hæmninger, og der er ingen grænser for,
hvad hun kan – tror hun. Hun havner i misbrug og isolation.

Tulipan Teatret
Emma i frugthaven
Alder: 3 - 7 år/Varighed: 40 min.
En dag bliver Emma sendt ud i
haven for at lege. Hun keder sig,
for der er ingen at lege med. Pludselig hører hun en stemme bag sig
- lønnetræet beder om hjælp. Så
starter Emmas eventyr i frugthaven. Hun får en vigtig opgave at
løse, og på sin rejse hvirvles hun
ind i en underfuld og poetisk verden, som hun til sidst bliver ét
med.

Sko
Alder: 6 – 11 år/Varighed: 40 min.
Der lød en stille vals. Og herreskoen lagde sit snørebånd omkring
dameskoen. Ni måneder senere
blev Ecco født. Skal Eccos mor og
far igen danse vals? Får Ecco så en
lillebror? Hvem er så Eccos mor og
far? Hvad nu, hvis Ecco hellere ville have haft en hest? Fordi man er
lille, behøver man ikke at blive
stødt på snuden. Hvem træder
hvem over tæerne?

Musikteatret
Undergrunden

Teatret Vester 60

Boris Barnemorder
Alder: 8 – 11 år/Varighed: 45 min.
Det er ikke bare et spændende
stykke verdenshistorie og et
musikdramatisk hovedværk, der får
liv i operaen om den russiske zar
Boris Godunov. Det er også svære,
højaktuelle og målgruppe-relevante
begreber som samvittighed, retfærdighed, skyld og hævntørst.
Egede
Alder: 8 – 12 år/Varighed: 40 min.
Der kom en familie til Grønland i
1723. De blev venligt modtaget, for
der var jo plads nok. Familiens
overhoved hed Hans Egede. Han
gik i gang med at omvende grønlænderne, så de blev ligesom ham.
Vi tænker os, at hans børn en gang
imellem kom i klemme mellem
deres far og deres nye legekammerater. Det er det, vores opera handler om. Og om Grønlands fantastiske natur, om tro og overtro - og en
masse andet.
Fyrtøjet
Alder: 4 – 10 år/Varighed: 50 min.
En dukkeopera efter H.C. Andersens eventyr, til musik af Bizet,
Donizetti, Leoncavallo, Mozart,
Puccini, Rossini, Smetana, Verdi og
Wagner. Noget af verdens bedste
operamusik, som vi har hugget og
klippet sammen, ligesom Andersen
selv tyvstjal sit eventyr.
Orla-Fus i underverdenen
Alder: 3 – 8 år/Varighed: 40 min.
Dette er operaen om Orla-Fus på
næsten 5 år, der trodser guderne,
og især de voksne, ved at hente sin
bedste veninde Eva-Lise hjem fra
børnehavens dødsrige. Historien
stammer fra nogle gamle grækere
– og de lavede også et par andre
detaljer om, så de gamle grækere
bedre kunne forstå den.

Teatret Vandrefalken
Under elefanthud
Alder: fra 14 år/Varighed: 45 min.
Far og søn udfordrer hinanden til

En dag i sengen
Alder: 1,5 - 4 år/Varighed: 30 min.
Det er den årlige skovtursdag.
Mathilde, 6 år, stjæler skovturskurven og gemmer sig i mors seng.
Sammen med mor husker hun
skovtursdagen sidste år. De havde
det rigtig, rigtig sjovt. Men Mathilde kan ikke drikke af en sodavand
uden at spilde. Mathilde er en sjov
og ærlig klovn, og fra sit hyggelige
sengeunivers mestrer hun at aflede
publikums interesse fra de våde
pletter.

Teater Vestvolden
Dørmænd
Alder: fra 14 år/Varighed: 90 min.
Et vedkommende billede på diskotekslivet. Og hvordan det opleves
af de fire dørmænd.Et ungdomsstykke, hvor luften er tæt af musik,
barsnak, skarpe replikker og mandehørm. Vi møder ikke bare dørmændene, men også de mange velkendte typer - af begge køn - der
siver ud og ind på diskoteket.
Med hest, habit og hænder
Alder: 5 - 10 år/Varighed: 40 min.
Tre fortællinger om at være god
nok. Vi er gode til at fortælle hinanden, at vi ikke er gode nok. Vi vil
helst lave hinanden om – til noget
andet, end det vi er. Vi har lavet en
forestilling om, at vi skal huske, at
vi faktisk er gode nok. Det er godt,
at være god til at være sig selv - så
kan man også lade andre være det.

Zamani Troupe
Ebad af Zandjan
Alder: fra 6 år/Varighed: 35 min.
Den uheldige Ebad har svært ved
at tilpasse sig uvante situationer,
fordi han gang på gang misforstår
den situation, han befinder sig i.
Derfor går det ham ilde, når han
danser til begravelsen og kondolerer til brylluppet. Familieforestillingen stammer fra Mehrdad Zamani,
der har fået historien fortalt af sin
bedstefader, som barn i Azerbajdjan.
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WEEKENDPROGRAM•FESTIVAL 2003

Fredag 4. april 2003
KL: TEATER:
17:00 Mister Jones
17:00 Teatro Dos Mil
17:00 T. Vogels Teater
17:00 Lys over Landet
17:00 Teatret Aspendos
17:15 Teater Rio Rose
17:30 Teater Morgana
17:30 Manden i midten
18:00 Boomerang teatret
18:00 Paolo Nani og Kristjan Ingimarsson
19:00 Team Teatret
19:00 Anemone teatret
19:00 Comedievognen
19:00 Teatergruppen Batida
19:00 Loyal Shakespeare Company
19:00 Egnsteatret Masken
19:00 Teater Vestvolden
19:00 Abstrax teaterproduktion
Lørdag 5. april 2003
KL: TEATER:
09:30 Nørregaards teater
09:30 Musikteatret Undergrunden
09:30 Søholm Park Teatret
09:30 Asguer Zap Showteater
09:30 Musikteatret Loca
09:30 Teater 2 Tusind
09:30 Theatret Thalias Tjenere
09:45 Randers Egnsteater
09:45 Teatret Trekanten
09:45 Jomfru Ane Teatret
09:45 Det fortællende teater
10:00 Teater My
10:00 Teatret Fair Play
10:00 Bidt
10:00 Gruvekompagniet
10:00 Taastrup Teater
10:00 Teatret Kimbri
10:00 Teatergruppen Mariehønen
10:00 Team Teatret
10:00 Asterions Hus
10:00 Teatergruppen Batida
10:00 Teatret Vestenvinden
10:00 Lys over Landet
10:00 Teatret Vandrefalken
10:00 Manden i midten
10:00 Teatret Aspendos
10:15 Teater Blå Fugl
10:15 Teatret Om
10:15 Dukketeatret Svantevit
10:15 De Røde Heste
10:15 Jytte Abildstrøms Teater
10:15 Dansk Rakkerpak
10:15 Teatret Møllen
10:30 Teater Blå Fugl
10:30 Det Lille Turnéteater
10:30 T. Vogels Teater
10:30 Meridiano Teatret
10:45 Det Lille Verdens Teater
10:45 Svanen, dansk-tjekkisk
10:45 Corona danseteater
10:45 Planet Teatret
10:45 Fusionsteatret
10:45 Mister Jones
10:45 Loyal Shakespeare Company
11:00 Børneteatret Skægspire
11:00 Nørregaards teater
11:00 Musikteatergruppen Rivegildet
11:00 Tulipan teatret
11:00 Teater Refleksion
11:00 Teatro Dos Mil
11:00 Theater La Balance
11:15 Petersen og Fog
11:15 Teatret Lampe og Limfjordsteatret
11:15 Teatret Trekanten
11:15 Teater Patrasket
11:15 Svalegangens dukketeater
11:15 2. Akt
11:30 Teater 83
11:30 Teater Petrol
11:30 Team Teatret
11:30 Teatertasken
11:30 Boomerang teatret
11:30 Comedievognen
11:45 Randers Egnsteater
11:45 Barkentins Teater
11:45 Teater Morgana
11:45 Theatret Thalias Tjenere
12:00 Jytte Abildstrøms Teater
12:00 Odsherred Teater
12:00 Asterions Hus
12:00 Egnsteatret Masken
12:00 Odsherred Teater
12:00 Teater Rio Rose
12:15 Randers Egnsteater
12:15 Teatertruppen Replikken
12:15 Musikteatret Undergrunden
12:30 Bidt
12:30 Taastrup Teater
12:30 Musikteatret Loca
12:30 Teatret Kimbri
12:30 Teatergruppen Batida
12:30 Paolo Nani og Kristjan Ingimarsson
12:45 Det fortællende teater
12:45 Corona danseteater
12:45 Teater Blå Fugl
12:45 Det 5te Kabinet
13:00 Tulipan teatret
13:00 Thy Teater
13:00 Teatret Vestenvinden
13:15 Teatret Trekanten
13:15 Musikteatergruppen Rivegildet
13:15 Teater Vestvolden
13:30 Carte Blanche
13:30 Teatret Om
13:30 Teatret Artibus
13:45 Teatergruppen Batida
13:45 Dukketeatret Svantevit
13:45 Teater Patrasket
13:45 Teater 2 Tusind
13:45 Theater La Balance
14:00 Teater My
14:00 Teater 83
14:00 Teatergruppen Mariehønen
14:00 Dansk Rakkerpak
14:00 Teatertruppen Replikken
14:00 Theatret Thalias Tjenere
14:00 Team Teatret
14:00 Teater Portamento
14:15 Randers Egnsteater
14:15 Planet Teatret
14:15 De Røde Heste
14:30 Musikteatret Undergrunden
14:30 Teatret Aspendos
14:30 Mango teatret
14:30 Teatret
14:45 Teatret Månegøgl
14:45 Svanen, dansk-tjekkisk
14:45 Asguer Zap Showteater
14:45 Teatret Om
15:00 Børneteatret Skægspire
15:00 Teatret Lampe og Limfjordsteatret
15:00 Barkentins Teater
15:00 Zamani Troupe
15:00 Teatret Fair Play
15:00 Corona danseteater og Nørregaard
15:15 Odsherred Teater
15:15 Det Lille Verdens Teater
15:15 Comedievognen
15:15 Gruppe 38
15:30 Paolo Nani Teater

FORESTILLING:
Rumrejsen 2002
Brødrene Løvehjerte
Cyperpunch
Dorostojevskij
Flyvekursus # 2
Ta` Ti Ting
Eventyr på afveje
En fløj over en gøgerede
Mr. Mister
Kunsten at dø
Tristan og isolde
Gøg og Gokke vender tilb.
All you need..
Maria Bonita
Macbeth
Historien.dk
Dørmænd
Ind i maleriet
FORESTILLING:
Et ensomt øre
Orla-Fus i underverden
Alletiders Aladdin
Boris og den glade løve
Prinsessen der ikke kunne..
Lille Claus og Store Claus
Lommeoraklet
Kludedukken
Luft under vingerne
Mig og mit monster
I Guder !
Solens Land
Et ord er et ord
Du da dej sa sa
Drømmeflyveren
Paraplyernes oprør
Sælkvinden
Dukken
Robert og Julie
Robin Hood
Maria Bonita
Nix Pille
Dorostojevskij
Under elefanthud
En fløj over en gøgerede
Flyvekursus # 2
En hjertesag
Rævebryllup
Prinsessen på ærten
Krokodillen
Pjaltehætte
Rickshaw
Fotografen
En hund er ingen hest
Nattergalen
Hans og Grete
Vor Underfulde Verden
Da fuglene fik farver
Marionetspilleren
Tolo på vej
Lydplaneten - eller farmors..
Fisk på månen
Rumrejsen 2002
Macbeth
Blinke, lille stjerne
Et ensomt øre
Drømmefangeren
Emma i frugthaven
Den lille dreng og løven
Brødrene Løvehjerte
Pigebanden
Stemmen i støvlen
Franskbrød i himlen
Skræddersyet 4- 6 år
Rødhætte og ulven
Prinsessen med de snavsede
Ondskaben
Nat og dag
Vand Gok
Tristan og isolde
2002 nats eventyr, el. historien
Mr. Mister
All you need..
Kludedukken
Møgfuglen
Eventyr på afveje
Snart
Pjaltehætte
Hane, hop!
Robin Hood
Historien.dk
Svinestien
Ta` Ti Ting
Pip
Tudeprinsen
Egede
Du da dej sa sa
Paraplyernes oprør
Prinsessen der ikke kunne vok.
Sælkvinden
Det eventyrlige Kappadokien
Kunsten at dø
Hvem der først blir` vred
Forvandling
En hund er ingen hest
Kan du smile til en kronhjort
Emma i frugthaven
Jakel og pølserne
Nix Pille
Luft under vingerne
Drømmefangeren
Med hest, habit og hænder
Var der engang
Summa summarum
Arme Anton
Farvel Thomsen
Prinsessen på ærten
Bjørnen der spurgte hvorfor
Lille Claus og Store Claus
Pigebanden
Solens Land
Nat og dag
Dukken
Rickshaw
Tudeprinsen
Lommeoraklet
Robert og Julie
En mand der står på et ben i 40
Det er ganske vist
Lydplaneten - eller farmors fede
Krokodillen
Fyrtøjet
De 4 ønsker
Spejlpaladset
Ditto
Lotushaven
Marionetspilleren
Boris og den glade løve
Rævebryllup
Blinke, lille stjerne
Franskbrød i himlen
Møgfuglen
Ebad af Zandjan
For Guds skyld
Ved daggry
Hane, hop!
Da fuglene fik farver
Svinedrengen
Den lille pige med svovlsti.
Brevet

ALDER
6-14 år
7-15
12 og op
14-99
15-op
15-op
7-11år
14 år og
12-99 år
fra 12 år
10-op
12-99
12år og op
11 år og
13-99
fra 13 -op
14-op
fra 15 år
ALDER
3-6 år
3-8 år
4-12 år
5-9
5-10
6-11 år
9 år og op
1,5-4
2-5
3-6 år
4 år og op
1,5-4 år
3-6 år
3-7 år
4 og op
5-10
6-10 år
6-12 år
6-8
8
11 år og
13-99 år
14-99
14 - op
14 år og
15-op
3 år og op
5-12
56-10 år
6-10år
7 år og op
8-op
3-9 år
5-9 år
5-10
fra 11år
1,5-4 år
3 år og op
4-9 år
6-10 år
6-12 år
6-14 år
13-99
1,5-4 år
3-6 år
3-9år
3-7
4-10 år
7-15
13 år og op
3-6
3-8
4- 6 år
5-10 år
6 -10 år
13-99år
3-6 år
4-10 år
10-op
11-op
12-99 år
12år og op
3-6
4-8år
7 -11år
8 år og op
6-10år
8-11
8
fra 13 -op
14-op
15-op
5 og op
8-11
8-12
3-7 år
5-10
5-10
6-10 år
7-11 år
fra 12 år
6-op
3-7 år
3-9 år
10 år og
3-7
6-99
13-99 år
2-5
3-9år
5-10
6-99
6-99
8-12 år
3-8 år
56-9
6-11 år
13år og op
1,5-4 år
3-6 år
6-12 år
7 år og op
8-11
9 år og op
9-12
fra 12 år
4-9 år
6-10 år
6-10 år
4-10
6-10
6-10
12-99
2 -5 år
3 år og op
5-9
5-12
1,5-4 år
3-8
4-8år
6-100
fra 10 år
12 og op
8-11 år
1,5-4 år
5-9 år
7 år og op
fra 12 år

VARIGHED (MIN.)
55
60
65
55
60
75
45
110
60
75
60
110
50
65
70
90
90
60
VARIGHED (MIN.)
40
40
50
40
45
50
45
40
45
45
50
30
40
40
40
45
45
50
35
50
65
50
55
45
110
60
45
50
50
45
40
50
45
45
40
45
50
30
45
40
35
40
55
70
30
40
45
40
45
60
60
45
45
45
45
35
70
35
45
60
50
60
50
40
40
45
40
40
40
50
90
65
75
35
45
40
40
45
45
45
55
75
55
40
45
60
40
45
50
45
45
40
40
55
50
45
50
35
50
60
30
35
50
50
45
45
35
40
45
35
45
50
60
40
60
30
45
40
50
30
45
40
35
50
75
40
30
40
40
75

SPILLESTED:
Munkevængets Skole
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Kolding Teater
Dyrehaveskolen
Kolding Teater
Parkhallen
Katrinegadesalen
Pædagogisk seminarium
Kolding Realskole
Kolding Teater
Kolding Teater
Dyrehaveskolen
Sct. Michaels Skole
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Munkevængets Skole
Parkhallen
SPILLESTED:
Dyrehaveskolen
Pædagogisk seminarium
Munkevængets Skole
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Parkhallen
Munkensdam
Sct. Michaels Skole
Parkskolen
Pædagogisk seminarium
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Kolding Teater
Pædagogisk seminarium
Parkskolen
Aalykkeskolen
Midtgården
Sct. Michaels Skole
Sct. Michaels Skole
Pædagogisk seminarium
Kolding Teater
Kolding Realskole
Katrinegadesalen
Dyrehaveskolen
Kolding Realskole
Kolding Realskole
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Pædagogisk seminarium
Pædagogisk seminarium
Kolding Realskole
Pædagogisk Seminarium
Dyrehaveskolen
Munkensdam
Pædagogisk seminarium
Parkskolen
Parkhallen
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Munkevængets Skole
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Kolding Teater
Aalykkeskolen
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Aalykkeskolen
Parkskolen
Kolding Realskole
Midtgården
Dyrehaveskolen
Sct. Michaels Skole
Kolding Teater
Aalykkeskolen
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Sct. Michaels Skole
Dyrehaveskolen
Parkhallen
Munkensdam
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Sct. Michaels Skole
Aalykkeskolen
Munkevængets Skole
Kolding Teater
Pædagogisk seminarium
Aalykkeskolen
Pædagogisk seminarium
Aalykkeskolen
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Parkskolen
Sct. Michaels Skole
Kolding Realskole
Pædagogisk seminarium
Parkhallen
Kolding Realskole
Munkensdam
Dyrehaveskolen
Midtgården
Pædagogisk seminarium
Parkskolen
Kolding Realskole
Dyrehaveskolen
Kolding Teater
Kolding Realskole
Munkevængets Skole
Sct. Michaels Skole
Aalykkeskolen
Parkskolen
Parkhallen
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Pædagogisk seminarium
Aalykkeskolen
Munkensdam
Midtgården
Katrinegadesalen
Sct. Michaels Skole
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Sct. Michaels Skole
Kolding Teater
Dyrehaveskolen
Parkskolen
Aalykkeskolen
Kolding Realskole
Aalykkeskolen
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Dyrehaveskolen
Munkevængets Skole
Parkhallen
Dyrehaveskolen
Pædagogisk seminarium
Parkskolen
Kolding Teater
Kolding Realskole

NR. 124 · MARTS 2003
15:30
15:30
15:30
15:30
15:45
15:45
15:45
15:45
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:15
16:15
16:15
16:15
16:15
16:30

Jomfru Ane Teatret
T. Vogels Teater
Meridiano Teatret
Teatret Vestenvinden
Fusionsteatret
Det fortællende teater
Musikteatret Undergrunden
Det Lille Turnéteater
Teatret Vester 60
Vendsyssel teater
Teatret Aspendos
Mango teatret
Teatergruppen Batida
Petersen og Fog
Teatret Trekanten
Anemone teatret
Teater Vestvolden
Teatret Vandrefalken
Teatret Møllen

Søndag 6. april 2003
KL: TEATER:
10:00 Teater 83
10:00 Teatret Fair Play
10:00 Corona danseteater
10:00 Teatret Aspendos
10:00 Lys over Landet
10:00 Egnsteatret Masken
10:00 Teatret Kimbri
10:00 Mister Jones
10:00 Team Teatret
10:00 Carte Blanche
10:00 Jytte Abildstrøms Teater
10:00 Theatret Thalias Tjenere
10:00 Teater Portamento
10:00 Musikteatergruppen Rivegildet
10:15 Teatret på hjul
10:15 Musikteatret Undergrunden
10:15 Teater Vestvolden
10:30 Randers Egnsteater
10:30 Teatret Trekanten
10:30 Teatergruppen Mariehønen
10:30 Teatertasken
10:45 Teatret Vester 60
10:45 Teater Rio Rose
10:45 Mango teatret
10:45 Det Lille Turnéteater
10:45 Randers Egnsteater
10:45 Teatret Møllen
11:00 Teatret Lampe
11:00 Corona danseteater
11:00 Teaterkompagniet
11:00 Teater Patrasket
11:00 Teatergruppen Batida
11:00 Meridiano Teatret
11:00 Boomerang teatret
11:00 Holbæk Egnsteater
11:15 Teater My
11:15 Det Lille Verdens Teater
11:15 Jomfru Ane Teatret
11:15 Vendsyssel teater
11:15 Asguer Zap Showteater
11:15 Thy Teater
11:15 Teater 2 Tusind
11:15 Teatret Artibus
11:15 Teatret Vestenvinden
11:30 Børneteatret Skægspire
11:30 Teater Refleksion
11:30 Det fortællende teater
11:30 Teatro Dos Mil
11:30 Asterions Hus
11:30 Teatertruppen Replikken
11:30 Paolo Nani Teater
11:30 Beagle Dans og fysisk teater
11:30 Teatret Vandrefalken
11:45 T. Vogels Teater
11:45 Teatret Vestenvinden
11:45 Musikteatret Undergrunden
11:45 Teatret Trekanten
12:00 Teater Blå Fugl
12:00 Comedievognen
12:00 Neander
12:00 Abstrax teaterproduktion
12:15 Barkentins Teater
12:15 Teater Petrol
12:15 Svalegangens dukketeater
12:15 Dansk Rakkerpak
12:30 Petersen og Fog
12:30 Randers Egnsteater
12:30 Teatret Aspendos
12:30 Egnsteatret Masken
12:30 Gruppe 38
12:30 Teatret Møllen
12:30 Teatret Trekanten
12:30 Det 5te Kabinet
12:30 Teatret Fair Play
12:30 Teaterværkstedet Madam Bach
12:30 2. Akt
12:45 Musikteatret Loca
13:00 Teater Rio Rose
13:00 Musikteatret Undergrunden
13:00 Lys over Landet
13:00 De Røde Heste
13:00 Zamani Troupe
13:00 Jytte Abildstrøms Teater
13:15 Teatergruppen Batida
13:15 Mango teatret
13:15 Teater Patrasket
13:15 Teater 2 Tusind
13:15 Teatertasken
13:15 Corona danseteater og Nørregaard
13:30 Teatret Vester 60
13:30 Det Lille Verdens Teater
13:30 Gruvekompagniet
13:30 Teatret Om
13:30 Dukketeatret Svantevit
13:30 Randers Egnsteater
13:30 Planet Teatret
13:30 Asterions Hus
13:45 Børneteatret Skægspire
13:45 Teatergruppen Mariehønen
13:45 Teatret Trekanten
13:45 Meridiano Teatret
13:45 Odsherred Teater
14:00 Teatret Månegøgl
14:00 Teaterkompagniet
14:00 Teater Vestvolden
14:00 Boomerang teatret
14:00 Beagle Dans og fysisk teater
14:00 Musikteatergruppen Rivegildet
14:00 Neander
14:00 Holbæk Egnsteater
14:15 Jomfru Ane Teatret
14:15 Teater Blå Fugl
14:15 Randers Egnsteater
14:15 Musikteatret Undergrunden
14:30 Teater 83
14:30 Det fortællende teater
14:30 Teatret Kimbri
14:30 Teatro Dos Mil
14:30 Teatret
14:30 Teaterværkstedet Madam Bach
14:45 Teatret på hjul
14:45 Det Lille Turnéteater
14:45 Teatret Møllen
15:00 Theatret Thalias Tjenere
15:00 Teatret Lampe
15:00 Teatret Vandrefalken
15:15 Søholm Park Teatret
15:15 Teatret Vestenvinden
15:15 Teatret Om
15:30 Teatergruppen Batida
15:45 Carte Blanche

Sneglen og Mariehønen
Hans og Grete
Det forjættede land
Med livet i kufferten
Fisk på månen
Bjowulf
Boris barnemorder
Odysseus
En dag i sengen
Den uartige barnevogn
De 4 ønsker
Spejlpaladset
Ouverture
Stemmen i støvlen
Skræddersyet 6-10 år
Gøg og Gokke vender tilbage
Dørmænd
Øvelser i ensomhed
Mutter Courage

3-6
5-10
9-op
9 og op
6-12 år
6 år og op
8-11
9-op
2-4 år
3-8
6-10
6-10
10-og op
3-6
6 - 10 år
12-99
14-op
15-op
fra 12 år

45
45
65
45
40
60
45
65
30
40
60
40
40
45
45
110
90
75
120

Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Munkensdam
Kolding Teater
Dyrehaveskolen
Pædagogisk seminarium
Pædagogisk seminarium
Aalykkeskolen
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Dyrehaveskolen
Sct. Michaels Skole
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Kolding Teater
Munkevængets Skole
Pædagogisk seminarium
Parkhallen

FORESTILLING:
Himmel og hav
Et ord er et ord
Forvandling
Den lille hvide kat
Fyrtøjet
Ups - eller hvordan det første
Pænt Goddag
Skønheden og udyret
Robert og Julie
Forestillinger i et hvidt skab
Tak Skæbne
Snart
En mand der står på et ben i 40
Balladen om Martin Requena
På en lille gren
Orla-Fus i underverden
Med hest, habit og hænder
Kludedukken
Skræddersyet 4- 6 år
Prins Vat
2002 nats eventyr, el. hist..
En dag i sengen
Uccellini (små fugle)
Flaskemanden
Nattergalen
Pip
Fotografen
Den grimme ælling
Tolo på vej
Ystad og Trylleboge
Bjørnen der spurgte hvorfor
Det eventyrlige Kappadokien
Det forjættede land
De 10 bud
Det bliver sagt
Solens Land
Historien om Rosen
Sneglen og Mariehønen
Den uartige barnevogn
Boris og den glade løve
Jakel og pølserne
Tage Tyknakke
Arme Anton
Med livet i kufferten
Gulerødder vokser ikke på træer
Den lille dreng og løven
Hvem der først blir` vred
Pelle Erobreren
Lille Klaus og Store Klaus
Tudeprinsen
Brevet
Habit - en fysisk farce
Øvelser i ensomhed
Hans og Grete
Sko
Egede
Det store tids-tyveri
En hund er ingen hest
Svinedrengen
Mike Attack
Ind i maleriet
Møgfuglen
Vand Gok
Prinsessen med de snavsede
Rickshaw
Stemmen i støvlen
Kludedukken
Den lille hvide kat
Ups - eller hvordan det første
Den lille pige med svovlstik.
Fotografen
Skræddersyet, 9-12 år
Kan du smile til en kronhjort
For Guds skyld
Jeg skriver kun mesterværker
Ondskaben
Prinsessen der ikke kunne vokse
Uccellini (små fugle)
Fyrtøjet
Fyrtøjet
Krokodillen
Ebad af Zandjan
Tak Skæbne
Farvel Thomsen
Flaskemanden
Rødhætte og ulven
Tage Tyknakke
2002 nats eventyr, el. hist.
Ved daggry
En dag i sengen
Historien om Rosen
Drømmeflyveren
Rævebryllup
Prinsessen på ærten
Pip
Lydplaneten - eller farmors fede
Lille Klaus og Store Klaus
Gulerødder vokser ikke på træer
Prins Vat
Det store tids-tyveri
Vor Underfulde Verden
Svinestien
Lotushaven
Ystad og Trylleboge
Med hest, habit og hænder
De 10 bud
Habit - en fysisk farce
Balladen om Martin Requena
Mike Attack
Det bliver sagt
Mig og mit monster
En hjertesag
Det er ganske vist
Boris barnemorder
Himmel og hav
I Guder !
Pænt Goddag
Pelle Erobreren
Ditto
Jeg skriver kun mesterværker
På en lille gren
Odysseus
Mutter Courage
Ach Awe - Bjørne og kvinder
Den grimme ælling
Under elefanthud
Alletiders Aladdin
Sko
Summa summarum
Ouverture
Forestillinger i et hvidt skab

ALDER
1,5-4
3-6 år
3-7 år
4-8
4-16
5-10 år
6-11 år
6-14 år
6-8
6-69
6 og op
8 år og op
fra 12 år
fra 12 år
1,5-4
3-8 år
5-10
1,5-4
4- 6 år
4-10 år
11-op
2-4 år
1,5-5
3-8
5-9 år
5 og op
8-op
2-5 år
4-9 år
5-9
6-9
7-11 år
9-op
10-99
14-99
1,5-4 år
3 -6
3-6
3-8
5-9
6-99
7-12 år
8-12 år
9 og op
4-8
4-10 år
6-op
7-15 år
7-99
8-11
fra 12 år
12-99
15-op
5-10
6-11
8-12
9-13
3-9 år
5-9 år
13-op
fra 15 år
4-8år
4-10 år
6 -10 år
7 år og op
3-6
3-6
4-8
5-10 år
7 år og op
8-op
9-12
10 år og
fra 10 år
13-99
13-99år
5-10
1,5-5
4-10
4-16
6-10 år
6-100
6 og op
3-8 år
3-8
5-10 år
7-12 år
11-op
12 og op
2-4 år
3 -6
4 og op
5-12
55 og op
6-10 år
7-99
4-8
4-10 år
9-13
fra 11 år
14-op
2 -5 år
5-9
5-10
10-99
12-99
fra 12 år
13-op
14-99
3-6 år
3 år og op
4-9 år
8-11
1,5-4
4 år og op
6-11 år
7-15 år
12-99
13-99
1,5-4
9-op
fra 12 år
8-99 år
2-5 år
14 - op
4-12 år
6-11
6-99
10-og op
6-69

VARIGHED (MIN.)
30
40
40
50
50
45
45
50
35
70
60
40
40
60
30
40
40
40
45
45
50
30
35
45
40
35
45
35
40
40
35
55
65
50
70
30
45
45
40
40
45
50
50
45
45
45
55
60
45
45
75
35
75
45
40
40
45
45
40
55
60
40
45
35
50
45
40
50
45
40
45
45
60
50
50
70
45
35
50
50
45
35
60
45
45
45
50
50
75
30
45
40
50
50
35
35
45
45
45
45
50
65
30
40
40
50
35
60
55
70
45
45
45
45
30
50
45
60
60
50
30
65
120
70
35
45
50
40
55
40
70

SPILLESTED:
Parkskolen
Dyrehaveskolen
Parkhallen
Dyrehaveskolen
Kolding Teater
Pædagogisk seminarium
Sct. Michaels Skole
Munkevængets Skole
Midtgården
Kolding Teater
Aalykkeskolen
Munkensdam
Katrinegadesalen
Kolding Realskole
Dyrehaveskolen
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Sct. Michaels Skole
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Aalykkeskolen
Kolding Realskole
Kolding Realskole
Pædagogisk Seminarium
Pædagogisk seminarium
Pædagogisk seminarium
Aalykkeskolen
Parkhallen
Dyrehaveskolen
Parkskolen
Sct. Michaels Skole
Munkensdam
Pædagogisk seminarium
Aalykkeskolen
Dyrehaveskolen
Pædagogisk seminarium
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
Midtgården
Pædagogisk seminarium
Munkevængets Skole
Kolding Teater
Aalykkeskolen
Kolding Teater
Pædagogisk seminarium
Aalykkeskolen
Sct. Michaels Skole
Aalykkeskolen
Kolding Realskole
Dyrehaveskolen
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Dyrehaveskolen
Pædagogisk seminarium
Parkskolen
Kolding Realskole
Parkskolen
Katrinegadesalen
Parkhallen
Dyrehaveskolen
Sct. Michaels Skole
Kolding Realskole
Pædagogisk seminarium
Dyrehaveskolen
Sct. Michaels Skole
Dyrehaveskolen
Pædagogisk seminarium
Kolding Teater
Pædagogisk seminarium
Aalykkeskolen
Munkensdam
Munkevængets Skole
Parkskolen
Midtgården
Dyrehaveskolen
Kolding Realskole
Pædagogisk seminarium
Kolding Teater
Dyrehaveskolen
Dyrehaveskolen
Aalykkeskolen
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Tove Bornhøft maler teaterkunsten frem i Rio
Roses småbørnsforestilling. Foto: Klaus Eggert

Teater Rio Rose har lavet en dyrebar forestilling fuld af stemninger

ANMELDELSE
Teater Rio Rose: UCCELLINI (Små fugle). Idé og
manuskript: Paolo Cardona
& Isabelle Hervouët (SKAPPA/Marseille). Instruktion:
Isabelle Hervouët. Scenografi: Paolo Cardona. Medvirkende: Tove Bornhøft. Aldersgruppe: 1-5 år.
CCELLINI er en forestilling, der varsomt
trækker vejret med en
vidunderlig visualitet.
Tove Bornhøft træder ind
på en male-arena gjort af et
stort hvidt lærred, et par
plastikspande, en hel del
pensler og svampe og et lille stykke ophængt papir. Et
relativt tomt rum. Og hvad
foretager hun sig så der?
Hun stiller sig med ryggen
til, trækker vejret ind og

U

strækker armene op i luften, vender sig halvt om,
dypper en pensel og maler
en streg på det lille hvide
papir!
Stregen bliver til to, tre,
flere, mange – og et helt lille fiskebensskelet kommer
til syne. Eller er det en
menneskebrystkasse i lighed med den, hun selv
trækker vejret bag? Fisk
eller ribben føres snart
videre over på lærredet:
pigen dypper fingrene i
maling og sætter sit fem-fingrede aftryk på det store
hvide lærred bagved og
laver små fiskelyde til.
En idé har taget sit afsæt.
En cirkel ud fra håndaftrykkets forgrenede mønster og
en fisk bliver til. Fisk
behøver vand og det får
den; en stor okkergul cirkel
med masser af bølger og et
stort begejstret »nej, hvor

er det flot« fra pigen, der nu
lader en lille sammenfoldet
menneskeskikkelse opstå i
havets midte. Et menneske,
der med pigens læggen øret
mod lærredet og et »hør«
bliver forbundet med
fisken.
Farver fyldes på. Musik
støder til og snart bliver et
menneske til med arme og
ben. Et køn. En kvinde. En
fugl, der basker med sine
store vinger og får næb
eller er det et fiskehoved?
Så bliver spiraler og firkanter og en sætning som »Verden er stor« og »Jeg er
stor« til i pigens intuitive
maleleg.
Lærredet fyldes med
udtryksfulde billeder. Stemninger opstår. Blide,
begejstrede, usikre, skæve.
Musik og lyde blander sig.
Billedets farver smitter af
på både pigens kjole og gul-

vet, hun står på.
Man må være mere end
hårdhudet, hvis ikke man
selv begynder at trække vejret med pigen og hendes
skaberværk. For mig blev
et helt liv til gennem pigens
leg. Måske oplever børn
ikke bevidst et så konkret
livsforløb. Men jeg vil vove
den påstand, at »UCCELLINI« giver dem en virkelig
anderledes oplevelse. De vil
garanteret kunne genkalde
sig stemninger og billeder
længe efter. For forestillingen er af den sjælden dyrebare slags, som skaber
undren, spørgsmål og
aftryk.
Den kan varmt anbefales.

Kirsten Dahl

Maskespil med
munden for fuld
Timing og teknik er i orden, men der går også
tumult i Thalias Tjeneres nye forestilling

ANMELDELSE
Theatret Thalias Tjenere:
Lommeoraklet. Instruktør:
Michael Fields. Komponist:
Loz Kaye. Medvirkende: Linda Fallentin, Brian Samsboe
og Stephan Vernier. Aldersgruppe: 9 år og opefter.
yndord flyver i luften.
Aforismer projekteres
op som lysende bogstaver. Ordene ses på bagvæggen og indfanges på
kroppene af de tre hvide
maskeskikkelser, som efter
en kort intro, vælter ud af
en skraldespand eller popper op i et bjerglandskab af
sammenkrøllede papirkugler. De tre skikkelser, der
lidt ligner en blanding af
muntre mumitrolde og
sælsomme græskar, kaster
sig ud i det ene gøgleristiske nummer efter det
andet. En kan æde papir, til
stor forundring og ærgrelse
for de to andre, hvis masker
ikke har den samme egen-

F

skab. En anden klistrer sin
maskemund til med små
papirlapper med påtegnede
mund-typer. En får vinger.
Alle »trækker« i briller, når
de skal »kloge den«. Og alle
har de i starten en rød (navle)snor, som de under muntert postyr løsgør sig fra.
Det regner med papirkugler, bøger dumper ned fra
oven, og forestillingen gør
med et særligt fokus på aforismen: »At blive et helt
menneske er den største
fuldkommenhed af alt«
opmærksom på, hvad den
overordnet set vil fortælle.

Mellem to stole
Der er gags og trylleri på
banen i Theater Thalias Tjeneres »Lommeoraklet«.
Mime, timing og teknik er i
orden. Men desværre ender
de glade løjer i løbet af
meget kort tid i det rene
tumult. En slingrekurs der
gør, at både morsomheder
og tiltænkte dybder går fløjten.

Forestillingen, som er for
de 9-årige og opefter, har
den spanske filosof og
præst, Baltasar Graciáns
aforismesamling »Oracuol
Manual: En håndbog i visdommens kunst« som guide.
På det, som de tre skikkelser foretager sig på scenen,
aner man en forbindelse til
de omkringflyvende aforismer og det overordnede
budskab. Men det forbliver
som flygtige antydninger.
De små stumfilmsagtige
spil, som kunne have handlet om kammeratskab og
hengivenhed og andre medmenneskelige relationer på
godt og ondt, drukner i
siksak-ballade rundt
omkring og ud og ind af
scenen.
Theater Thalias Tjenere
har sat sig alt for mange
mål med »Lommeoraklet«. I
stedet for at vælge at vise
en eller to ting, vil den med
brug af et utal af aforismer i
én og samme forestilling
have fat i alt i hele livet. På

den måde slører de fokus
og får i stedet for et overskueligt rummeligt budskab, fat i en strittende samling løse ender.
Set i forhold til teatrets
foregående forestillinger er
»Lommeoraklet« havnet
mellem to stole. Forestillingen er mere gennemført og
særpræget i sin visualitet og
mere (uhøjtidelig) let, spøjs
og sprælsk i sit formudtryk.
Men den er samtidig ufokuseret og uklar på indholdssiden, og i stedet for at bygge et attraktivt maskespil op
»indefra« ud fra det masker
kan »af sig selv« og trække
på de medvirkendes Commedia dell'Arte-inspirerede
kunnen, bygger den figurerne op ved at klistre noget
uden på maskerne.

Der er magi og gøgl i den nye forestilling fra Thalias
Tjenere.

Kirsten Dahl
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En herlig habit

Organisationen
ASSITEJ – Association Internationale
du Théatre pour
l'Enfance et la Jeunesse – er tilknyttet
UNESCO som den
internationale organisering af børneteatre med nationale
centre i ca. 70 lande. Dansk ASSITEJ
har 47 danske børneteatre som medlemmer og modtager til sin drift et tilskud fra Teaterrådet på 190.000 kroner
pr. år. Organisationen formidler viden
om dansk børneteater til udlandet og
videregiver informationer om aktiviteter
i udlandet til de danske teatre.
International ASSITEJs generalsekretariat (generalsekretær: Michael Ramløse) lå i Danmark fra 1990-96 og har
siden 1998 ligget i Sverige (generalsekretær Niclas Malmcrona). Danskeren
Klaus Eggert har siden verdenskongressen i Korea sidste år (hvorfra det
store firmaskovtursbillede tv. stammer)været organisationens kasserer.
Se www.assitej.dk og
www.assitej.com

Løssluppen galskab fra nyt teater

ANMELDELSE
Beagle: Habit. Idéudvikling:
Maria Emsen og Bjørn W. Olesen. Iscenesættelse: Tina
Andersen og Bjørn W Olesen.
Musik og lyd: Jens Balder
Sørensen. Performer: Bjørn W.
Olesen. Aldersgruppe: 13 år og
opefter.
ækken er løs og snurretoppen er røget ud af sin
pæne rotation. Der er
overtryk i ballonen og ild i
lunten. Løssluppenhed og et
spil der ikke lægger låg på
sig selv. Sådan er fysikken,
melodien eller tonen i Beagles debut-performanceforestilling »Habit«.

G

vespættet habit, der matcher
bagvæggen midt for. Rundt
omkring til siderne er bagvæggen overbroderet med
habitter. Midt i en række klip
fra Jørgen Hjortings spørgeprogram kimer telefonen i
forgrunden og forårsager et
morsomt forsinket styrt hen
over gulvet mod det ringende
apparat. Et sindrigt koreograferet styrt som siden igen flettes ind. I en mappemands
travle trav. Og i mandens
cowboy og indianer-legende
spurt ud og ind af scenen.

Virkningsfuld
iscenesættelse

Beagle har i »Habit« ladet sig
inspirere af varianter og afledte ord af habit. »Habit:
Herrebeklædning. Habitusen: Ydre præg,
legemsbeskaffenhed,
åndelig holdning, indre
beskaffenhed. Habit: fra
engelsk: Sædvane, vane.
The force of habit:
Vanens magt. Habit of
body: Legems-konstitution. Og Habit of mind:
Temperament«.
En sådan tanketravetur kunne jo ende i det
rene lal. Men i den
skrupskøre og virkningsfulde iscenesættelse, som Bjørn W. Olesen har udviklet sammen med Tina Andersen, toner der sig nogle
dybder frem i den løsslupne galskab.
Med sprudlende scenisk energi, krop, mime
og gestik udtrykker
Bjørn W. Olesen sig
gennem en perlerække
af utroligt underholdende små historier. Historier om en mand, der
engang var ung og havde to bekendte, kammeBjørn W. Olesen er alene på scenen, raten Michael og pigen
men fylder forestillingen godt ud
(Ag)Nete. I flyvende
fart hen over gulvet.
Dinglende i stilladser.
Med listige hænder ind
gennem muren af habitBjørn W. Olesen er alene på
ter. Og med selvgjorte råbescenen. Men synes ikke som
digte med strofer som for
sådan. Han lægger ud bag et
eksempel: »Der findes fantastort skinnende gult blafrenstiske forandrende former og
de forhæng med at sende en
finurligheder/ fisk, frikvarter
lille Teknobil ind på scenen.
og faktummer«, får Bjørn W
Snart efter bombarderes gulOlesen tryllet en flot historie
vet med papirflyvere fra oven, frem om den tabte barndom
alt imens Bjørn W. Olesen
og det at blive voksen.
bag forhænget kalder på en
Ikke så tosset en debut. Et
kammerat Michael og snakskrupskørt og godt eksempel
ker om en pige, der hedder
på, at alvor ikke behøver
Agnete.
»tung servering«.
Forhænget falder ned og
med det vælter Bjørn W. OleKirsten Dahl
sen ind på scenen iført en far-
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Festivalgæsterne

En verden til forskel
Dansk børneteater er kendt
verden over, og den internationale udveksling af erfaringer er højt prioriteret. Meget
foregår i regi af Dansk ASSITEJ, som udbygger og vedligeholder det internationale
kontaktnet – Og i øvrigt sammen med andre ASSITEJcentre i Norden er med til at
arrangere og promovere børneteater i de baltiske lande
Af Peter Manscher

il den store festival 2003
i april i Kolding– verdens største børne- og
ungdomsteaterfestival og
helt unik i sit koncept med
gratis adgang til alle forestillinger – vil der være en
hel del udenlandske gæster
tilstede.
De vil traditionen tro både
måbe over størrelsen og
være misundelig på tilskudsmodellen, der gør en
sådan festival mulig. Mange
af dem vil være ledere af
(betalings)festivaler i deres
hjemland, andre vil være
børneteaterkyndige og rigtig mange vil være inviteret
af Dansk ASSITEJ – den
danske afdeling af verdensorganisationen for professionelt børneteater.
For trods hjemlig klynken
over dårlige tider er Danmarks ry som et af verdens
absolut bedste børneteaterlande ikke sådan at ryste af
– og mange af de udenland-

T

ske »observatører« vil gerne opleve dansk børneteater på hjemmebane.
Selvom de bestemt også
kan opleve det andre steder. Danske teatre turnerer
nemlig også flittigt i udlandet. Et godt stykke over 200
opførelser fra knapt 20 danske teatre blev det til i 2002
i fire verdensdele, fra Grønland i nord til Brasilien i
syd og Japan i øst – og
senest har Teatret Møllen
høstet stor anerkendelse i
Canada, hvor teatrets scenograf og instruktør, Gitte
Kath, sågar også var mester
for festivalplakaten til Les
Coups de Théâtre i Montreal. Hvis kunstneriske leder,
Remi Boucher, også har
været på festival-togt i Danmark...
Her i starten af 2003 er der
allerede aftalt rejseaktivitet
for mere end et halvt hundrede danske forestillinger –
blandt andet i Frankrig, Brasilien, Korea, Skotland og
Canada. Og efter festivalen i
Kolding vil der givet blive
udstedt endnu flere invitationer fra og til udlandet.

De syv kriterier
Den optimale opmærksomhed på dansk børneteater
hænger som nævnt sammen med både kvalitet og
kvantitet – og de økonomiske mekanismer med støtte
og refusion og organisering, der trods alt er de
færreste af verdens lande
beskåret.

Og kvalitetsmodellen »De
syv kriterier« – en selvudviklet måde at forholde sig
til forestillingen og publikum på – der blev lanceret
af børneteatrene i slutningen af 1970'erne og brugt
på årets store festival til at
kritisere hinandens arbejde
på en konstruktiv måde –
er gennem årene blevet
lidt af en eksportsucces.
Modelpapiret er oversat til
adskillige sprog, ligesom
mange danske teaterfolk er
blevet bedt om at rejse ud
og »demonstrere« modellen.
Den del af modellen, som
dansk børneteater i øvrigt
høster størst anerkendelse
for ude i verden, er forholdet til det unge publikum,
respekten for børnenes liv
og virkelighed, nærheden,
intimiteten – det vi kalder
»teater i øjenhøjde«.

Nyt liv i ASSITEJ
Det danske ASSITEJ-center
modtager mange invitationer om at sende danske
teatre til festivaler og på
turne i udlandet og sørger i
mange tilfælde også for at
skaffe økonomi til rejseaktiviteten, ligesom den danske
afdeling er særdeles aktiv i
det internationale organisationsarbejde.
I 1980'erne var International ASSITEJ en hensygnende organisation for primært
europæiske lande og kun
ringe opmærksomhed rettet mod den øvrige verdens

måde at lave børneteater
på. Men et energisk arbejde
fra primært de nordiske lande – og i særdeleshed det
internationale generalsekretariat, som i 1990-96 lå i
Danmark (med driften
betalt af alle fem nordiske
landes kulturministerier) –
fik man revitaliseret og
moderniseret organisationen og skabt kontakt til asiatiske, afrikanske og sydamerikanske lande.
Det blev indledning til det
fortsat stærkt udbyggede
internationale netværk, der
præger dansk børneteater.
Det internationale generalsekretariat ligger nu i Sverige og gør en kæmpemæssig indsats for en fortsat
demokratisering og udbygning af det globale netværk.
Trods det prisværdige
arbejde og den børnekulturelle promovering af Norden ude i verden har bl.a.
det danske kulturministerium været tilbageholdende
med en fortsat økonomisk
håndsrækning.

De drog mod øst
Og de nordiske lande har
fortsat det tætte samarbejde
– med årlige ASSITEJ-festivaler på skift i de enkelte
lande og med at hjælpe
med at organisere festivaler
i ikke mindst de baltiske
lande.
Således er svensk og
dansk ASSITEJ primus
motor i en nordisk-baltisk
festival i russiske Skt.

Petersborg fra 21.-27. oktober i år i anledning af byens
300 års jubilæum. Udgangspunktet er det såkaldte børnepalads (et kolossalt børnekulturhus) i centrum af Skt.
Petersborg og et forstadsområde med 700 skoler. Der
skal spilles 12-16 forestillinger, 1-2 fra hvert nordisk og
baltisk land (samt en række
russiske), dels som skoleforestillinger, offentlige forestillinger og konferenceforestillinger, ligesom teatrene
skal medvirke i workshops
og tilsvarende aktiviteter på
skolerne.
Den svenske generalsekretær i ASSITEJ, Niclas
Malmcrona, er direktør for
festivalen med undertegnede som assistent, og en hel
del af festivalbudgettet,
nemlig omkring halvanden
million kroner, er skaffet fra
forskellige puljer under
Nordisk Ministerråd og EUmidler. Endvidere træder
Teaterrådet og Internationalt Kultursekretariat til
med økonomisk støtte til
delvis dækning af den danske del af festivalen. Og
endelig har Teater og Dans
i Norden givet tilsagn om
støtte – og om at arrangere
et seminar eller en konference under festivalen.
Også en festival i Litauen
27.-30. april i år løber af stabelen med nordisk deltagelse – og svensk/dansk organisatorisk støtte. Festivalen
løber imidlertid også ind i
alvorlige økonomiske vanskeligheder, idet Teater og

Til festival 2003 i Kolding har Dansk
ASSITEJ med økonomisk støtte fra Teaterrådet og Center for Kultursamarbejde med udviklingslandene inviteret børneteaterfolk fra 15 lande, heriblandt
Uganda, Zambia, Tyrkiet, Iran, Rusland,
Estland, Letland, Litauen, Østrig m.fl.
Endvidere kommer en lang række festivalarrangører og andre børneteaterfolk på egen hånd – fra bl.a. Australien,
Canada, Korea, Japan, Grønland og Sverige.
Alle gæster bliver indkvarteret, serviceret og guided i et samarbejde mellem
Dansk ASSITEJ og Teatercentrum. De
ser en masse forestillinger, deltager i
diskussioner og møder, inviteres til borgmestermodtagelse og på rundtur...

Dans i Norden har valgt
ikke at støtte deltagelse af
nordiske teatre.
Festivalen er den anden i
rækken af nordisk/baltiske
festivaler (den første fandt
sted i Estland i 2002) og er
et særdeles vigtigt »vitamintilskud« til den nystartede
baltiske børneteaterbevægelse. En nordisk/baltisk festival uden nordisk deltagelse
er som jo som Mogens Lykketoft uden fip...

Her og hisset
Endelig er Dansk ASSITEJ
sammen med Odsherred
Teater og Teatret Fair Play
med til at arrangere en
international festival i Vestsjælland i august 2003 –
med stor opbakning og økonomisk støtte fra amtet. Det
er tanken, at det bliver en
tilbagevendende biennal
begivenhed og at den i 2005
selvsagt vil beskæftige sig
en del med en verdensberømt eventyrdigter som fejrer fødselsdag...
Dette års arrangement
venter tålmodigt, omend
småfebrilsk, på en udmelding fra kulturministeren,
som skulle sikre et tilstrækkeligt økonomisk funda-

ment. Vi er i elvte time;
internationale kvalitetsforestillinger er ikke noget,
man kan hyre fra den ene
dag til den anden.
Dansk ASSITEJ har også
været involveret i et dansktyrkisk samarbejdsprojekt
med en dansk forfatter/instruktør og tyrkiske spillere (se BTA nr. 119,red.),
en festival i Skotland med
stor dansk deltagelse (og
foredrag om den dansk børneteater), en festival i Kroatien med ren dansk deltagelse – og foredrag om
dansk børneteater.
Der er fortsat nok at tage
fat på for at hjælpe og
understøtte det internationale netværk. Og det skal
der givet også blive snakket
en del om, når repræsentanter fra alle dele af
kloden stævner til festival i
Kolding.
Peter Manscher er forretningsfører i Dansk ASSITEJ.
Han var 1999-2002 »counsellor« med ansvar for IT og
netværk for executivkomiteen
i International ASSITEJ og
har tidligere været bestyrelsesmedlem i Dansk ASSITEJ
samt festivalkoordinator i
Teatercentrum.
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Tanker fra de
danske landeveje
Af Henrik Steen Larsen, medlem af
UBOT og skuespiller i Fair Play

et er ofte, når jeg har sagt farvel til en kontakt person på et spillested efter endnu en
forestilling et sted i landet, at jeg tænker:
Hun/han havde sgu gjort et godt stykke arbejde for, at dagen blev god for os og publikum.
Det er en dejlig fornemmelse, når alt er lykkedes, publikum er glade og vi på spillerholdet er glade, og så er alt vel godt.
Ja, det skulle man tro, men min fornemmelse er, at vi oftere end tidligere efterlader en
kontaktperson som ikke ser lyst på fremtiden,
en person som er klemt mellem de mange
opgaver, der er på skoler, institutioner og i ens
arbejde; problemer der nogen gange kan overskygge vedkommendes glæde ved det netop
afviklede teaterbesøg.
***
Især på skoleområdet, men også på andre
institutioner, oplever vi det i år: En kedelig fornemmelse af, at skolerne er mere pressede
end tidligere. Regeringens og kommunernes
planer om flere matematik- og engelsk-timer
dræner kasserne, og dermed bliver det vanskeligere at skaffe midler til de kreative dele
af skolens arbejde.
Her kommer børne- og ungdomsteatrene ind
i billedet. Bliver næste sæson den, hvor vi kan
mærke, at der satses entydigt på de boglige
fag – eller er der stadig økonomi til at tænke
kreativt.

D

Mit ønske er naturligvis at det ikke sker, men
min opfordring skal være, at når I nu læser
dette eller kommer til den årlige festival, så
snak med hinanden om, hvordan I gør hos jer,
ring til hinanden og giv gode ideer videre, fortæl det til de teatre, der kommer hos jer, så de
kan bringe det videre til Børneteatersammenslutningen, Teatercentrum eller til ministre og
kommunalpolitikere.
Det kan I naturligvis også selv gøre, men
hvis vi gør det sammen, kan vi måske undgå
de store katastrofer.
***
Til politikerne vil jeg sige: Husk den gamle
viden om, at kreativitet skærper indlæringsevnen. Det er vigtigt, at alt ikke går op i lige-herog-nu-effektivitet; at man også stikker en finger i jorden og husker kloge folks erfaringer,
dermed bliver det efterspurgte råstof af en
højere kvalitet, og det kan alle vel kun ønske
sig.
Til alle jer der rundt om i landet arrangerer
teaterforestillinger – opsøgende som stationært – kan jeg kun sige TAK. For et godt samarbejde, for jeres store indsats, for jeres lyst til
at vise jeres børn godt og anerkendt teater.
Vi bliver ved, for vi har historierne og lysten
til at skabe gode stærke forestillinger for jer
og jeres børn.
Jeg ønsker alle en god festival i Kolding til april
og god sæson 2003/04.

BØRNETEATER•
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BØGER&STYKKER
Bøger

Teatret ifølge
Marowitz
»Skuespilleren ønsker
kærlighed.
Instruktøren
ønsker
magt. Dramatikeren
ønsker
berømmelse. Publikum
ønsker tyve minutter skåret
ud af anden akt. Ingen får
hvad de ønsker sig«.
Citatet er fra en essaysamling om teatrets inderste væsen med tekster af
den britiske instruktør og
dramatiker Charles Marowitz. Og ganske repræsentativ for den uhøjtidelige
belæring fra en klog mand.
Han var sammen med teaterguruen Peter Brook
leder af The Royal Shakespeare Company Experimental Group og grundlægger af The Open Space
Theatre. P.t. er han med i
den kunstneriske ledelse af
The Shakespeare Globe
Theatre i London og kunstnerisk leder af The Malibu

Stage Company i Californien. Og vi har da osse set
ham i Danmark, bl.a. som
iscenesætter af »Macbeth«
på Odense Teater.
Mange af Marowitz' gode
tanker er nedfældet i »To
akter og et mellemspil«, der
består af udvalgte essays
fra to af hans bøger, skrevet
med de ti års mellemrum,
der har givet plads for yderligere refleksioner.
Derfor er det givtigt at
læse om samspillet eller
kampen mellem dramatiker
og instruktør og skuespillere. Om iscenesættelsen
dilemmaer. Om den konstante revurdering af arbejdet. Der fortælles og gives
eksempler og samtales
(med skuespilleren Glenda
Jackson) på en vældig læseværdig måde.
»Jeg har aldrig været med
til en opsætning, hvor inspireret den end er startet op,
som jeg ikke har haft lyst til
at rende fra midt i det
hele«, som Marowitz citeres for et sted.
Der er ingen grund til at
rende fra læsningen af denne bog – som sagtens kan
tages i interessevækkende
småbidder.
»To akter og et mellemspil.

Essays om teater«. Af Charles Marowitz. Oversat af Kaj
Nissen og med forord af Frederik Dessau. 234 sider, kr.
248. Drama.

Procesanalyse
»Et rollespilsforløb udført
af dramapædagogen Cecily
O’Neill udersøges som deltagerorienteret teater. Analysen forholder sig derfor
primært til forløbets deltagerinvolvering og interaktivitet. I den forbindelse
gøres brug af Niklas
Luhmanns modstilling af
kalkulerbare risici og uforudsete farer, hvilket definerer to forskellige måder at
tackle usikkerhedsforholdene i en interaktiv kommunikationsproces«.
Sådan står der på bagsiden af Ida Krøgholts »Risiko eller fare – åbning og
lukning af teaterprocesser«
i serien Aktuelle Teaterproblemer fra Dramaturgi på
Aarhus Universitet. Og
sådan er bogens tekst også.
Bevidst(?) ufremkommelig.
Men publikationen kan – så
længe lager haves – rekvireres mod fremsendelse af
frimærker til dækning af
porto (10,50) til Dramatur-

Lommeoraklet

gi, Langelandsgade 139,
8000 Århus C.

v. Carsten Jensen

Store og små synder

Nye stykker fra Drama
• Arne Forchhammer: Den
yderste grænse. 85 sider, kr.
1248. Grotesk farce om realitytv. Skrevet til Vejle Amatørscene.
• Vivian Nielsen: Kærlighedsbarnet Ifigenia. 79 sider, kr.
148. Græsk tragedie i nutidsrelaterede klæder – og med
manuskriptstøtte fra bl.a. Litteraturrådet.
• Lise Jørgensen: Lebensraum.
95 sider, kr. 148. Homo Faber-inspireret stykke om det
moderne menneskes identitetslængsel.
• Bådteatret: Det korteste strå
- tid til forundring. 56 sider, kr.
148. Det lukningstruede teaters satiriske modspil i form af
fremprovokerede tekster om
landets politiske og kulturelle
tilstand.
• Morti Vizki: Gray. 41 sider,
kr. 78. Monolog om at ofre sin
sjæl for evig ungdom. Opført
på CafeTeatret i maj 2002.
• Kim Fupz Aakeson: Miraklernes tid. 37 sider, kr. 78.
Ungdomsstykke om kønsbehåringens problemer, der først
med succes blev opført af Teatret Artibus og siden blev til en
ungdomsfilm.
• Josefine Ottesen: Fremmed
fugl. 29 sider, kr. 78. Forestilling for 7-12-årige, bygget over
»Den grimme ælling«.
• Bo Schiøler: Den store himmelflugt eller Balladen om
Prins Buris og Liden Kirstens
Kjærlighed og Død. 63 sider,
kr. 128. Ikonet fra Vesterbro
Ungdomsgård har skrevet et
ungdomsstykke om familiefejde, kærlighed og blodhævn til
7-Kantens ungdomsgruppe.
• Christina Fjordbank: Og
mens himlen venter. 29 sider,
kr. 78. Ungdomsstykke om
ventetid.

Claus Seidel står vanen tro for årbogens omslagsillustrationer. Bagsiden viser Claus Ryskjær og Ann Eleonora Jørgensen i »Boblerne i bækken« af Nikoline Werdelin på Aveny-T.

Titlen siger jo sådan set det
hele: »Teater i Danmark« –
der i kronologiens hellige
navn er nået til registreringen af sæson 2001-02. ITIårbogen har atter systematiseret scenekunsten i
indeks og tekst og lister, så
man kan få det forkromede
overblik over premierer og
medvirkende og antal
opførelser – og sine steder
sågar også en bette faktaboks om det enkelte teaters
tilblivelse og historie.
Dertil kommer selvfølgelig en masse dejlige hukommelsesberigende billeder
fra de mange forestillinger.
Udover genkendelsens glæde og eventuelle ubehag
ved de forestillinger, som
årbogslæseren måtte have
set i den beskrevne sæson,
er den også den tilbageven-

dende ordbog over de mest
brugte fagudtryk på
engelsk, tysk, russisk,
spansk og fransk på plads.
I gentagelsernes ulidelige
modlys gentager jeg for
egen fornøjelses skyld
ønsket om også at se markante gæstespil fra udlandet i årbogen – og især en
liste over sæsonens afdøde
teaterfolk samt modtagere
af de større teaterpriser.
Den slags er rigtig godt at
have styr på i bogform.
Årbogens fire indledende
sæsontilbagebeskuende
genreartikler er skrevet af
Me Lund (voksenteater),
Kirsten Dahl (børne- og
ungdomsteater), Vibeke
Wern (dans) og Thomas
Michelsen (opera), og de er
på hver deres vis med til at
krydre fakta med subjektive betragtninger.

Pinligt for
børneteatrene

Spilleperiode: 1/3 - 4/5 - 2003
“Stor humor og varme - uden at der mæles et ord”
- Holstebro Posten

“Fortryllende. Smukt. Det rørte mit hjerte og min sjæl.“
- Susan Albertsen, maskeriet.dk

“legende let med humor og komik...man er rigeligt underholdt af de dygtige
mimere, der med deres masker og kroppe gør væsenerne levende, og fint formidler galskaben!“
- Sine Ingemann, Folkeskolen

“En meget dejlig forestilling.... Det var bare så dejligt, at se et stykke moderne
drama, som både var meget vedkommende og meget poetisk og renfærdigt positiv og opløftende! Tak for jeres anderledes måde at gribe tingene an på!“
- Karen Schou-Pedersen, lærer, U.C. Storstrøm, Faxe

På turné sep-nov 2003 og feb-marts 2004. Aldersgruppe: 9 år og op.

Tider:

Tirs-ons
Tors-fre
Lør-søn

kl. 10
kl. 16
kl. 14 & 17

I påskeugen spilles:
Tirs-fre
kl. 16
Påskelørdag og -søndag
kl. 14 og 17
Alder: fra 3 år
Priser: Voksne:
Unge u. 25 år:

kr. 125,kr. 60,-

Ring ang. T25-ordningen
tlf: 3963 1096
hver dag 10 - 15

BilletNet
7015 6565

Også på turné i samme sæson: Ách Áwé - Bjørne og Kvinder og SNART

Theatret Thalias Tjenere
Vester Allé 3C - DK-8000 Aarhus
tlf. 86 13 78 99 www.thalia1.dk email: post@thalia1.dk

Ordruphøjvej 2

2920 Charlottenlund
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Og så må man vel til det
igen: Ganske som de mange foregående år må man
konstatere, at en del teatre
unddrager sig denne gode
registrering – ikke mindst
rigtig mange børneteatre.
Der ligger trods alt også
en behagelig form for synlighed ved at medvirke i et
blivende katalog. Og det er
næppe sådan, at A-kasserne
og Told & Skat med lup
gennemgår bogen for at finde mulige udeladelsessynder hos de mindre teatre.
Adskillige af de »udeblevne« teatre modtager statsmidler både i form af støtte
og refusion og optræder
derfor også på andre og
mindre meriterende lister,
så det...
En sammenligning mellem årbogens teatre og Den
Røde Brochure for samme
sæson 2001-02 viser, at over

40 børneteatre har undladt
at indsende oplysninger til
årbogen, der på sin tide
fremviser mere end 60 teatre, der har spillet børneteater stationært, på turne
eller som sideproduktion
på voksenteatret.
Nogle af de 40 er små
teatre med få produktioner,
nogle endda døgnfluer,
men de fleste optræder år
efter år i Den Røde Brochure – der jo kun viser,
hvad man VIL spille og
ikke hvad man rent faktisk
HAR spillet.
Og lad os da bare afslutningsvis hænge nogle af
»veteran«synderne ud:
Abstrax, Batida, DRT,
Guldlok Dukketeater,
Månegøgl, Replikken, Rivegildet og Vestenvinden.
Ærgerligt at disse og de
andre teatre insisterer på at
være en større parentes i
teaterhistorien, end de
måske er berettiget til.
»Teater i Danmark - ITI
Årbog 2001-2002. Red. Jan
G. Christiansen og Heino
Byrgesen. 191 sider, rigt
illustreret, kr. 260 inkl.
moms og forsendelse i Danmark. Eget Forlag.
Tlf. 33 86 12 10.

Tilbud i rødt og grønt
Den opmærksomme modtager af
nærværende publikation har naturligvis bemærket, at det store årlige teaterkatalog over sæsonens professionelle børneteatertilbud – også kaldet
Den Røde Brochure – har fulgt denne
avis til dørs. Eller omvendt.
Derfor skal den sædvanlige opremning af katalogets fortræffeligheder
og mulige mangler udelades her. Blot
skal der lige gøres opmærksom på, at
Den Røde Brochure jo også findes i en elektronisk udgave
via udgiveren Teatercentrums hjemmeside:
www. teatercentrum.dk
Ekstra eksemplarer af papirudgaven kan fås for 20 kroner
plus porto ved henvendelse til Teatercentrum.

Mest for voksne
Danmarks Teaterforeningers grønne
turneteaterbrochure for sæson 200304 har flere gengangere – i form af
familieforestillinger – fra sin to og en
halv gang så store røde kollega, men
henvender sig ellers primært tilbud til
et voksent publikum. Herunder også
med arrangementer som cabaretter
m.v., der ikke udløser refusion. I brochuren til landsorganisationens 72
medlemsforeninger kan man også orientere sig om, hvilke forestillinger, der er omfattet af Teaterrådets Garantifond, om KODA-afgifter og anden form
for vejledning.
Yderligere information: Danmarks Teaterforeninger,
tlf. 35 35 48 46.
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En slagen mand

Russisk Ray-teater

NOTER&NAVNE

Hvem skulle nu tro det? Manden, der har snappet de kulturpolitiske magthavere i
haserne i mere end et kvart
århundrede, er nu blevet slået
til ridder af samme og har
været en tur om de bonede
gulve for at overbringe majestæten sine taksigelser for
knaphulspynten.
Vi taler her om Jørn Langsted, teaterprofessor ved
Aarhus Universitet og trofast klummeskriver i Børneteateravisen. Manden, der offentligt og vedholdende
harcellerer mod tåbelige kulturlovsforslag, tidens
debatniveau og visionsløsheden, er til fals for så håndfast smiger som et ridderkors.
Nå, men vi ønsker vel Jørn Langsted (R) tillykke
med titlen –- i det velunderbyggede håb om, at det
ikke får ham til at lægge sordin på tågehornet.

Vel var han hollænder, men det
unikke børneteatermenneske Ray
Nusselein havde dog alle årene
sin base og sit virke i Danmark.
Paraplyteatermanden, der døde
i efteråret 1999, var også vældig
berejst og besøgte blandt andet
Rusland flere gange. Det store
land gjorde indtryk på ham – og
omvendt – og det udmøntede sig
i flere forestillinger, der var inspireret af russiske temaer og mennesker.
Og russerne har ikke glemt
ham. For et halvt års tid siden
blev der således holdt en slags
»Ray-aften« i Ekaterinburg i forbindelse med en festival, hvor

også Michael Ramløse – russisktalende, fhv. ASSITEJ-generalsekretær og flere gange med Ray
Nusselein på turneer i Rusland –
holdt tale.
Det store børne- og ungdomsteater i Ekaterinburg har nu fået
den ide, at man vil oprette et lille
intim-teater, som skal være »til
minde om Ray«, og i foyeren skal
udstilles effekter, rekvisitter osv.,
der har indgået i Paraplyteatrets
produktioner.
Mange af disse ting blev efter
Ray Nusseleins død fordelt til
danske børneteatre, men en del
vil nu finde vej til en blivende
plads i Ekaterinburg.

Ray Nusselein i sin sidste forestilling, »Aske«. Foto: Torben Huss

Nørregaard på egne ben

Net forandring
Der er en redesignet hjemmeside lige på trapperne
hos Teatercentrum, så man endnu højere grad end
tidligere kan servicere børneteaterinteresserede via
internettet.
Der er fortsat direkte opkobling til net-udgaven af
Den Røde Brochure; der er løbende opdatering af
allehånde informationer om Teatercentrums store
festival i Kolding i april; der er oplysninger om refusion m.m. - og der er en række brugbare links videre ud på børneteaterområdet og dets organisationer.
Også linket til Børneteateravisen har fået et gevaldigt kvalitetsløft. Fremover kan hele avisen således
downloades i hel udgave, men man kan også »nøjes«
med at læse artikler og anmeldelser fra det nyeste
nummer.
Som en ekstra forbrugerorientering vil man i øvrigt
fra Teatercentrums startside kunne gå direkte ind og
læse masser af anmeldelser af de nyere børneteaterforestillinger, der har været anmeldt i Børneteateravisen gennem de seneste år og som stadig optræder i
salgskataloget Den Røde Brochure.
Små Scener på nettet er orientering om, hvad og
hvor der spilles børne- og ungdomsteater på de små
og stationære scener. Fra og med dette nummer af
Børneteateravisen er Små Scener til gengæld forsvundet fra papirudgaven. Med Børneteateravisens kvartalsvise udgivelsesfrekvens er det ikke til at konkurrere med den net-baserede opdatering, der foretages
af teatrene selv.
Se nærmere på de nye herligheder på:
www. teatercentrum.dk

Hans Nørregaard har nu sit helt eget børneteater med hjertet på rette
sted...

Pris på formidling
Det yderst læsværdige teatertidsskrift Teater 1 sætter pris på teaterlivet og
har takket være en donation fra Drost Fonden også
kunnet lægge penge til
æren i forbindelse med
uddelingen af to priser til
scenekunsten.
I år er man så at sige gået

Nørregaard & Reiches Teater
kan fejre 10 år jubilæum i denne sæson, og det gør man så
ved at ændre navn til: Nørregaards Teater.
Med i købet er et nyt logo og
en jubilæumsforestilling, nemlig samarbejdsprojektet med
Corona Danseteater, »Ved daggry«, der er en stor sag med
hele seks medvirkende og premiere 21. marts – samt en stor
fest i juni for de knapt 70 mennesker, der gennem tiåret har
været ansat på teatret.
Navneskiftet til Nørregaards
Teater er en logisk konsekvens af, at medstifter Claus
Reiche har forladt teatret til
fordel for en ph.d. i dramaturgi og et job som udviklingskonsulent på KulturPrinsen i
Viborg – et udviklingscenter
for kultur med børn og unge.
Tilbage er altså Hans Nørregaard, der i øvrigt benytter lejligheden til at flytte teatrets
administration hjem til Mols,

bag scenen og hædret selve formidlingen af kunsten.
Teater 1’s teaterpris har
derfor den allestedsnærværende pr-mand Christian Have som modtager,
mens danseprisen går til
Nyt Dansk Danseteaters
opsøgende arbejde.
Christian Have har virket
med nærmest voldsom

hvor hans kone Jette tager sig
af booking m.m.. De to sønner
giver også en hånd med: Jonas
laver tegninger til program og
Rød Brocure og plakater, mens
Jakob, der er nyuddannet arkitekt, bl.a. står for det nye logo.
Hans Nørregaard har været
aktiv i børneteaterbranchen i 25
år og har tidligere slået sine folder i det forlængst hedengangne Gruppen på Bornholm og
det nyligt lukkede Kaskadeteatret. Hans nu helt eget teater
har siden 1995/96 været en del
af Det Rejsende Børneteater og
modtager i denne og næste
sæson et tilskud på 1,2 millioner kroner.
Og Nørregaards Teater har
fortsat mod på teaterlivet, hvor
ikke mindst dukketeatret har
en stor plads. Således har man
netop indledt et samarbejde
med det tyske Figurentheater
Wilde & Vogel fra Stuttgart for
at få ny inspiration til objekteater-genren.

synlighed inden for dansk
teater gennem snart 20 år
– og han prises også for sin
indsats for at få den helt
store teaterpris på benene:
Årets Reumert.
Nyt Dansk Danseteater
(NDDT) begyndte i sidste
sæson et spændende pædagogisk tiltag i forbindelse
med deres turneforestillin-

ger. Her får skoleklasser
mulighed for selv at stå på
scenen og prøve de svære
bevægelser, inden de selv
indtager pladsen som publikummer.
Også gymnasieelever,
idrætsstuderende m.fl. kan
få en introduktion til dansen via NDDT’s formidlingsarrangementer.

Nyt fra refusionsudvalget

Trolden Ystad, alias Hege Tokle og Teaterkompagniet,
fik refusionsgodkendelse i andet forsøg

Refusionsudvalget har efter to weekender med showcases i henholdsvis
København og Århus truffet afgørelser
om tildeling af refusion.
12 forestillinger var til eksamen for at
få den attråede refusionsgodkendelse,
der betyder, at køberne på skoler og
institutioner kan få refunderet halvdelen
af forestillingsprisen.
Næsten alle de godkendte forestillinger vil også være at finde på festival
2003 i Kolding (se festivalindstikket).
Der afholdes showcase igen til efteråret.
Yderligere oplysninger hos Teaterrådet
eller via www.kunstsekretariat.dk

Refusionsgodkendelse
Teater
Astorions Hus
Multiteatret
Teater 2. Akt
Stine Michael
Lys over Landet
Teaterkompagniet
Mango Teatret
Teater Aspendos
Teatre Dos Mil
Teatret OM
Teatret OM
Drømmeagenturet

Forestilling
Refusion
Robin Hood
Ja
Okker Gokker
Nej
Ondskaben
Ja
Ørnen eller Pigen i træet
Ja
Dostojevski
Ja
Ystad og Tryllebogen
Ja
Spejlpaladset
Ja
Flyvekursus 2
Ja
Pelle Erobreren
Ja
Rævebryllup
Ja
Summa Summarum
Ja
Plask og Popdrømme
Nej

