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Om forestillingen
Midgård skælver, og verden er under forandring! Frostbrødre er Teatret Zeppelins nyskrevne
sagndrama om en vikingeslægt i en tid under store religiøse forandringer, der udfordrer den
ældgamle folketro.
Vi følger ældstesønnen Sune, søn af Sigrid og Olav og barnebarn af Edda. Sunes verden rystes, da
en sær lillesøster bliver født, og en dreng fra en finere slægt bliver indlemmet i familien. Samtidig
nægter familien at frasige sig de gamle guder og tage imod den nye tro, der vinder frem. Familien
er derfor tvunget til at gå under jorden på ubestemt tid, og nu starter en hård kamp for
overlevelse, og for Sune gælder det om at finde sig selv og sin retmæssige plads i familien.
En episk og visuelt betagende forestilling, der stråler med nordlysets kraft og stiller de eviggyldige
spørgsmål om, hvad meningen er med livet i Midgård - menneskenes verden.

Undervisningsmateriale
Der er til forestillingen udarbejdet et undervisningsmateriale, der hovedsageligt retter sig mod
indskoling og mellemtrin. Gennem varierende og kreative opgaver bearbejder eleverne
forestillingens temaer, som de ligeledes sætter i relation til eget liv og erfaringsverden.
Materialet er tænkt som inspiration og kan tilpasses den enkelte klasse. Opgaverne er brugsklare
til undervisningen og udarbejdet efter gældende trinmål i bl.a. dansk, kristendomskundskab,
historie og billedkunst.
Læs meget mere om forestillingen og download undervisningsmaterialet på www.zeppelin.dk

Billetbestilling
Ønsker du at købe billetter til større grupper fx skoleklasser, institutioner eller fx arbejdsplads og
klubber/foreninger, bedes du ringe til vores billetkontor eller kontakte os pr. email.
Her vil vi hjælpe dig til at få de rigtige billetter til den rigtige priskategori og vejlede dig om fx
skolemateriale eller workshops.
Kontakt Teatret Zeppelin tlf. 33220478 eller louise@zeppelin.dk
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