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K O R T  O M  R E F U S I O N S O R D N I N G E N  2 0 2 1

I N S P I R A T I O N S K A T A L O G  O V E R  L E D I G E

F O R E S T I L L I N G E R  T I L  N O V - D E C  2 0 2 1

Den nye forsøgsordning med ikke-kommunale

institutioner løber over en fireårig periode, der

starter allerede her i 2021. Det vil altså sige, at der

stadig er mulighed for at booke og få børne- og

ungdomsforestillinger ud at spille på efterskoler,

private og ikke-kommunale institutioner og

ungdomsuddannelser her i november og

december. 

Men hvordan kommer man i gang? 

I kan starte med at kigge igennem

inspirationskataloget, der giver et overblik over,

hvilke forestillinger, der stadig har ledige datoer –

tryk på billederne og find frem til

kontaktoplysninger mm. Og tøv ikke med at ringe

op, de er mere end klar til at komme ud og spille

for jer! Derefter skal I oprette aftalen på

teaterrefusion.dk. 

En vigtig reminder: 

Refusionsordningen gælder kun køb af hele

forestillinger, og altså ikke enkeltbilletter.

Brug for hjælp? Ring til Tabitha Burke fra

Teatercentrum på 2248 0019. 

Refusionsordningen

N U  O G S Å  F O R  I K K E - K O M M U N A L E
I N S T I T U T I O N E R .  

V I L  D U  N Å  A T  F Å  R E F U S I O N  I
R E S T E N  A F  2 0 2 1 ?  
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Inspirationskatalog
T E A T E R O P L E V E L S E R  F O R  B Ø R N  O G  U N G E  I

N O V E M B E R  O G  D E C E M B E R  2 0 2 1

For de mindste 0 - 5 år
For de mellemste 5- 12 år

For de største 12 + år
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Den Grimme Ælling
Teatret Lampe

Den Grimme Ælling
Teatret Lampe

Gro
Teaterværkstedet Madam Bach

H.C. Andersens vidunderlige eventyr om den kluntede

og nysgerrige ælling, der overvinder livets forhindringer

og til sidst bliver til en flyvedygtig svane.

Alder 1,5 - 5 år

Varighed 40 minutter

Musikalsk dukkemagi for de allermindste.

Pris ex moms og før refusion fra 6.400 kr

H.C. Andersens vidunderlige eventyr om den kluntede

og nysgerrige ælling, der overvinder livets forhindringer

og til sidst bliver til en flyvedygtig svane.

Alder 1,5 - 5 år

Varighed 40 minutter

Musikalsk dukkemagi for de allermindste.

Pris ex moms og før refusion fra 6.400 kr

GRO er en visuel og interaktiv teateroplevelse om

altings foranderlighed.  I GRO zoomer vi ind og ud på alt

det omkring os, som vokser og gror; fra ukrudt og

kærlighed til musik og stjernestøv.  Hvor kommer alting

fra? Kan man høre græsset gro? Kan noget vokse ud af

ingenting?

Alder 1 - 6 år

Varighed 30 minutter

Interaktiv dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 13.500 kr

Verdens mindste historie
Teater Batida

 Suttog
Barkentins Teater 

Verdens mindste historie - er skrevet i en bog så lille, at

kun virkelig små mennesker kan forstå den På scenen

befinder sig alverdens strengeinstrumenter, to

charmerende musikalske skuespillere, og den lille bitte

bog som de små tilskuere får med hjem når det hele er

forbi. Så de kan vise historien til nogen de kender.

 

Alder 1,5 - 4 år

Varighed 35 minutter

Musikteater

Pris ex moms og før refusion fra 6.950 kr

En sort/hvid stumforestilling for de mindste. 

En forestilling om de "store" livsværdier når man ikke

selv er så stor. En forestilling om at spise, sove og

bruge- eller ikke bruge- sut.

 

Alder 1,5 - 4 år

Varighed 30 minutter

Stumforestilling

Pris ex moms og før refusion fra 4.900 kr

For de mindste 0 - 5 år
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OM LIDT ER ALTING NU 
Teater My

Fra Mig til Dig
Teater Lille Hest

En forestilling om nuet og de vigtigste øjeblikke. Vi oplever

stemningen af, hvor godt det er som barn at besøge

bedstefar og bedstemor, og hvor det ovenud almindelige,

det helt dagligdags, tillægges øjeblikkets store værdi.

 

Alder 2 - 5 år

 Varighed 30 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 9.500 kr

Drengen Omar lever lykkeligt med sin familie i et land langt

herfra. Han elsker sang og musik og er byens bedste

drageflyver. Men en dag må han pakke sin kuffert og rejse

med sin familie til et fremmed land. Her er alt meget

anderledes, og det er ikke nemt at få nye venner indtil en

dag, der er fest og drageflyvning.

 

Alder 2 - 7 år

Varighed 40 minutter

Skuespil med dukker og musik

Pris ex moms og før refusion fra 6.600 kr

Fra 2 år

Muldvarpen og huset der kom
og gik
Teater Lampe

En forestilling om at se og mærke verden også de verdener,

der ikke ligner ens egen.  Muldvarpen bor trygt i sin mørke

hule under jorden, indtil den en morgen vågner op og

opdager, at et hus er landet oven på dens muldvarpeskud.

Alder 2 - 6 år

Varighed 40 minutter

Dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 6.400 kr

 Hjem
Teaterværkstedet Madam Bach

En børneteaterforestilling om at høre hjemme - i

verden og i sig selv. En visuel og sanselig rundrejse i

betydningen af ’hjem’ som andet og mere end et tag

over hovedet. 

Alder 2 - 6 år

Varighed 35 minutter

Musikteater

Pris ex moms og før refusion fra 13.500 kr
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LYT TIL TRÆERNE
Papirskoven

Et samspil mellem højtlæsning og levende musik og

sang. Genkendelige, klassiske mesterværker strømmer

ind og ud af fortællingen og indimellem dukker også

anderledes lyde og nye toner op.

Alder 2 - 7 år

Varighed 30 minutter

Fortællekoncert

Pris ex moms og før refusion fra 9.000 kr

Toasten der bare ville danse
Teater Toast

En sprød danseforestilling om ost, tomater og selvværd.

Er du også lidt slatten i osten nogle gange? Kom med ind i

et univers fyldt med brødkrummer, kærlighed, bedrøvelse,

glæde og dans! Toasten der bare ville danse er en

humoristisk, fysisk forestilling for de små dansefødder. 

 

Alder 3 - 7 år

 Varighed 30 minutter

Sprød danseforestilling

Pris ex moms og før refusion fra 12.500 kr

Fra 2 år

"I Virkeligheden!"
TeaterBLIK
Med tegning, musik, koreografi og en transparent

medspillende scenografi glider ønsker, drømme og

virkelighed ud og ind mellem hinanden i en forestilling fuld

af spørgsmål, begejstring, fantasi og vidunderligt

urealisiske forestillinger om hvad man i virkeligheden kan.

Alder 3 - 6 år + voksne

Varighed 35 minutter 

Dukketeater med live musik

Pris ex moms og før refusion fra 4.800 kr

Far til vejrs med Alfons Åberg
Teatret Zeppelin

Far kan ikke huske, hvad det er, han ikke må glemme at

huske! Alfons vil hellere have, at far skal lege, så han gør alt,

hvad han kan for at få ham med i legen. Det bliver både til

helikopterture til junglen, spøgelser og ruminvasion. Men

pludselig er fars sidste lakridspibe væk... 

 

Alder 2 - 9 år 

Varighed 35 minutter 

Skuespil

Pris ex moms og før refusion fra 10.000 kr
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Carmen og Casper
Teatret Lampe

 Carmen elsker opera, men hun tør ikke synge, så hun har

lært dukken Carmensita at synge, men netop denne dag

har hun ved en fejl taget den frække Casper med. På

forunderlig vis får Casper Carmen til at overvinde sin frygt

og synge foran publikum. 

Alder 3 - 8 år 

Varighed 35 minutter 

Dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 6.400 kr

Klods-Hans
Svanen dansk-tjekkisk dukketeater

H.C. Andersens herlige historie om herremanden, som

havde to sønner, der ville fri til kongens datter. Der var

også en tredje broder, Klods-Hans, der også ville prøve

lykken hos prinsessen og så drog de alle afsted til slottet.

Alder fra 3 - 10 år 

Varighed 35 minutter 

Dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 6.800 kr

Kejserens nye klæder
Svanen dansk-tjekkisk dukketeater

Hvad fatter gør det er altid det
rigtige

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater

H.C. Andersens skønne historie om en kejser som af to

skurkagtige skræddere bliver overtalt til at tro at han går

rundt i klæder lavet af de smukkeste stoffer, mens han i

virkeligheden ikke har noget på. En historie om dumhed

og smålighed både hos kejseren og hans undersåtter.

 

Alder 3 - 8 år

Varighed 35 minutter

Dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 8.000 kr

H.C. Andersens historie om et naivt, positivt og glad

livssyn. Om to menneskers grænseløse kærlighed og om

de reelle værdier i livet. At det er lige meget hvad vi ejer,

bare vi har hinanden.

 

Alder 3 - 10 år

Varighed 35 minutter

Dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 6.800 kr

 Fra 3 år
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Lotte og nissen
Mit Teater
Lotte er sammen med sin mor flyttet på landet, fordi de har

arvet et hus af Lottes oldefar. Mor har travlt med at gøre

rent, og Lotte keder sig, med sin bamse som eneste

legekammerat. Men Lottes oldefar har efterladt en støvet

gammel rejsekuffert til Lotte. Kufferten er fuld af sære ting;

en lille snavset ske, en snavset skål og en lille nusset sok.

Alder fra 3 - 7 år 

Varighed 35 minutter 

Skuespil

Pris ex moms og før refusion fra 6.200 kr

En rigtig nisse
Det Lille Verdens Teater

Mito & Dito
Asguer Zapshowteater & Mimeteatret

Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det hele, nyt

hus og fyldte kasser der kun venter på at blive pakket ud.

Så julen bliver sprunget over i år. Og dog - i det nye hus

bor en nisse, - en RIGTIG nisse.  Nu må den, med nisselist

få Ida til at lave grød og komme i julestemning.

 

Alder 3 - 8 år

Varighed 40 minutter

Skuespil

Pris ex moms og før refusion fra 5.600 kr

I et musikalsk og nonverbalt univers, får de to venner Mito

& Dito fortalt en enkel historie, der tager udgangspunkt i

børnenes verden omkring forholdet dit, mit og misundelse.

En anderledes forestilling, der på en sjov, musikalsk og

poetisk måde fortæller om forholdet dit og mit.

 

Alder fra 4 år

Varighed 45 minutter

Skuespil og dramatik

Godkendt til refusion - Kontakt teatret for pris 

 Fra 3 år

Ønsk! 
Teatret Lampe

- frit efter Den standhaftige Tinsoldat

En humoristisk og poetisk kærlighedshistorie for de

mindste, spillet med helt enkle virkemidler, blyanter,

saks og papir og ledsaget af stemningsfuld akustisk

guitarmusik.

 

Alder fra 3 år

Varighed 35 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 6.400 kr
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Drengen der aldrig var bange
DraumVærk - Teater og Sanselaboratorium

PUDEMIN - en sofagyser
Hr. Teater

Lyt. En magisk, sanselig og inddragende troldefortælling

om en lille modig fyr, som lytter opmærksomt til sine

omgivelser. Skræddersyet til dagtilbud og indskoling. 

Alder 4 - 8 år 

Varighed 35 minutter + 10 minutters efterbearbejdelse

Fortælleforestilling og skuespil

Pris ex moms og før refusion fra 4.800 kr

Kæmpestor og kampklar ruller pudedyret ud og lige ind i

Helles hjerte. En humoristisk og frygtindgydende fortælling

om den ensomme Helle og hendes nye ven. En gyser for

børn om mødet med det fremmede. 

Alder 4 - 10 år 

Varighed 

Sofagyser

Pris ex moms og før refusion fra 4.800 kr

Fra 4 år

50 FARLIGE TING 
(alle børn bør prøve)

Live Art Danmark

 Her kan man prøve alt det, forældre advarer børn imod,

samtidig med at man lærer mere om farlige ting,

performancekunstnere har udforsket i tidens løb.

 

Alder fra 4 - 11 år

Varighed 45 minutter

Performance

Pris ex moms og før refusion fra 9000 kr

JA JA NEMLIG
De Røde Heste

  Kom og hør en historie. Om en mand og en kone, som

bliver til rigtige nisser.

 En nissehistorie af Thomas Winding

 

Alder 4 - 8 år

Varighed 40 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 9.100 kr
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Den lille Pige med Svovlstikkerne
Apollo Teater

Lunas Farmor
Teatret Aspendos

Ja - H. C. Andersens klassiske eventyr er sørgeligt. 

Men i APOLLO TEATER og performance kunstneren Erik

Polds udgave giver vi historien om den lille fattige pige 

et twist med masser af lune, poesi og komik.  

Alder 5 - 11 år (familieforestilling)

Varighed 40 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 7800 kr

Se den store kalender. Hver måned, bringer et

genkendelige nedslag i fortællingen om Luna og Farmor.

Og danner en rørende fortælling om tab og sorg. Og ikke

mindst livet efter mødet med døden. Vi starter og ender

nytårsaften, for det er historien om et helt år i Lunas liv.

Alder 5 - 10 år 

Varighed 40 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 6.400kr

Fra 4-5 år

CHICKS
Hr. Teater

De 4 ønsker
Teatret Aspendos

 En klovneforestilling om to burhøns der oplever friheden

for første gang. Søskendeparret Hilda og Gump lever side

om side sammenklemt i et bur -indtil lågen en dag går op

og en ny verden ligger for deres fødder... 

 

Alder 4 - 10 år

Varighed ca. 45 minutter

Dans og ballet

Pris ex moms og før refusion fra 7.800 kr

To familier, der har hver deres måde at modtage fremmed.

Se hvad de får til gengæld for deres gæstfrihed -eller

mangel på samme. For hvem mon han er, den mystiske

fremmede? – og kan en ko virkelig have fire lange horn? 

 

Alder 4 - 10 år

Varighed 1 time

Skespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 14.000 kr
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Pænt Goddag
Teatret Kimbri

I en enkel verden hvor to venner bor og bestemmer,

dukker en fremmed op i en kuffert. En universel historie

om integration, intriger og integritet.

En næsten ordløs forestilling med et kropssprog, som alle

kan forstå.

Alder 6 - 11 år

Varighed 45 minutter

Skuespil og dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 6.800 kr

Fra 5-6 år

BIRDY
Teatret Brændende Kærlighed

En komisk og poetisk fabel om at miste og give slip. 

En nonverbal teaterforestilling som blander melodrama

med klovneri og visuel historiefortælling. 

  .

Alder fra 5 år

Varighed: 30 min

Non-verbal fortælleforestilling

Pris ex moms og før refusion 6000 kr

Sælkvinden
Teatret Kimbri

 Bygget på et grønlandsk sagn. Om kærlighed man ikke

kan binde, om længslen efter havets uendelighed, om at

tilhøre to vidt forskellige verdener og om at miste sin mor

og finde hende i drømmene

.

Alder 6 - 10 år 

Varighed 45 minutter

Skuespil og dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 5.600 kr

I Guder!
Det Fortællende Teater

  Enkelthed, nærvær, bevægelse og dialog.

Teaterfortælling af højeste karat. Jesper la Cour

Andersen, iført 11 roller, fører os med stort nærvær,

sikkert gennem gudeverdenens intriger og giver os en

oplevelse ud over det sædvanlige. .

 

Alder fra 5 år

Varighed 55 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 5.520 kr
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FYRTØJET - FRIT EFTER
Teatret Værk

Rødhætte og Ulven
Teatret Beagle, Bora Bora

En nonverbal nyfortolkning af H. C. Andersens kendte

eventyr om den fattige soldat, som ved hjælp af mod og

frækhed ender med prinsessen og det halve kongerige.

Iscenesat som finurligt, sort poetisk og stærkt visuelt

dukketeater. 

Alder Fra 6 år og voksne

Varighed 40 minutter 

Dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 6.500 kr

En mobil eldreven seng danner rammen om et

“eksplosivt” møde mellem urkrafterne i Rødhætte og

Ulven. Men hvem æder hvem, hvad og hvorfor, i

klimakampen? Komisk og crazy teater om fristelser,

grådige vaner og appetit på livet.

Alder fra 6 år 

Varighed 40 minutter 

Dans og fysisk teater

Pris ex moms og før refusion fra 10.600 kr

Fra 6 år

Magiske Jekyll
Paolo Nani Teater

En festlig familieforestilling, om at trodse omverdenens

forventninger og overvinde egne begrænsninger. En

fortælling om at bruge sin passion og derigennem finde

sin egen vej i tilværelsen.

 

Alder fra 6 år 

Varighed 1 time

Klovneri og performance

Pris ex moms og før refusion fra 19.500 kr

KABOOM - kunsten at ødelægge.
Live Art Danmark

En performance om destruktion i kunsthistorien, hvor vi

smadrer guitarer og drukner buster. Og forklarer hvorfor

ødelæggelse kan være en god start på noget nyt. 

 

Alder 6 - 12 år

Varighed ca. 45 minutter

Performance

Pris ex moms og før refusion fra 9.000 kr
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Norden Rundt
Kompagni Kalas

De Fremmede
Hartmanns Teater

En Norden-rundt-rejse med både grin og gys.

Musikalske fortællinger som blander magi og fakta,

onde djævle og nuttede får, iskolde bjerge og en hed

sauna. Eventyrlige input til undervisning om Norden.

 

Alder 6 - 12 år

Varighed 45 minutter

Musikteater

Pris ex moms og før refusion fra 7.200 kr

Klovnen Igor flygter med sin datter Nina til Danmark.

Igors kone blev skudt fordi hun ytrede sig for meget.

Men i Danmark er der ydringsfrihed og varme hjerter.

Tempo og ro, forudsigelighed og overraskelser, grin og

alvor.

 

Alder 6 - 100 år

Varighed 50 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 4.500 kr

Jekyll on Ice
Paolo Nani Teater

Den runde og elskelige Jekyll, er en issælger, med sin

helt egen måde at drive forretning på. Isen smelter og

luften siver ud af ballonerne, og det skaber fest,

overraskelser og grin for alle pengene!

Alder fra 6 år 

Varighed 1 time

Klovneri og performance

Pris ex moms og før refusion fra 19.500 kr

Musikanterne
Teater Dunkelblå

Fire venner har trodset livets hårde odds: Æsel, Hund, Kat

og Hane! De vil vær det grundigst gyngende, svedigst

swingende rockband her langt ude i skoven.

Alder fra 6 år

Varighed ca. 50 minutter

Fortælleteater

Pris ex moms og før refusion fra 5.500 kr

Fra 6 år
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To Be
Passepartout Theatre Production

De Fremmede
Hartmanns Teater

En skuespiller arbejder ved sit bord, hvor figurer i de

mest uventede materialer dukker op. Pludselig befinder

vi os i et liv i glæde og sorg, et liv som konstant løber ind

i forhindringer, krænkelser - og indfrielser - af basale

menneskelige rettigheder. 

Alder 6 - 12 år

Varighed 40 minutter

Dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 6.000 kr

Klovnen Igor flygter med sin datter Nina til Danmark.

Igors kone blev skudt fordi hun ytrede sig for meget.

Men i Danmark er der ydringsfrihed og varme hjerter.

Tempo og ro, forudsigelighed og overraskelser, grin og

alvor.

 

Alder 6 - 100 år

Varighed 50 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 4.500 kr

King Lear
Passepartout Theatre Production

Shakespeares drama om den forfængelige King Lear,

fortalt i en nonverbal, sprudlende, hjertekildende

dukketeaterversion for hele familien.

 

Alder fra 6 år 

Varighed 40 minutter

Non-verbalt dukketeater

Pris ex moms og før refusion fra 8.500 kr

Musikanterne
Teater Dunkelblå

Fire venner har trodset livets hårde odds: Æsel, Hund, Kat

og Hane! De vil vær det grundigst gyngende, svedigst

swingende rockband her langt ude i skoven.

Alder fra 6 år

Varighed ca. 50 minutter

Fortælleteater

Pris ex moms og før refusion fra 5.500 kr

Spoiiiiiiiiing
Kitt Johnson X-act

En mands skrot - en anden mands skat

Kom med os ind i en verden fuld af skrald og trylleri, og

mød de to usædvanlige skraldesorteringseksperter: Den

ene med øre for skraldets hemmelige musik.. Den anden

med øje for dets skjulte skønhed…

Alder 6 - 10 år

Varighed 45 minutter

Nycirkus

Pris ex moms og før refusion fra 10.000 kr

Godmorgen Sol
Teater Lille Hest

En kalejdoskopisk rejse gennem Halfdan Rasmussens

naivistiske univers. Jeres guider er ingen ringere end

Snemand Frost og Frøken Tø. Udgangspunktet er digte og

vers fra hans rim, remser og verbale tosserier.

 

Alder 6 - 12 år (familieforestilling)

Varighed ca. 45 minutter

Dans og ballet

Pris ex moms og før refusion fra 7.800 kr

Fra 6 år
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Store og lille Claus
Teater Portamento

En teaterfortælling om Lille Claus der så gerne vil være

som Store Claus. En historie om misundelse, begær og

hvordan den kloge narre den mindre kloge og udnytter

de andres svagheder til selv at komme frem. En del af

scenografien er en stor skål med chokoladekarameller

som vil vække et begær hos børnene.

Alder fra 7 - 16 år 

Varighed 30 minutter 

Skuespil

Pris ex moms og før refusion fra 5.500 kr

Fra 7 år

Bitre Brødre - en bibelsmoothie
Fortællekunsten

Familien er samlet i bedstefar Josephs have. Joseph

sidder med sine to børnebørn, fætrene Isak og Ismail,

under æbletræet, det træ de aldrig må spise af selv.

Bedstefar siger at historierne bor i æblerne og de skal

deles rigtigt.

 

Alder fra 7 - 10 år 

Varighed 40 minutter

 Fortælledrama

Pris ex moms og før refusion fra 8.000 kr

Beatbox Sensation
Freestyle Phanatix

Breakdance, Streetdance & Beatbox performance

Beatboxere formår at anvende deres stemme til at forme

musik på en fantasifuld måde og gøre det til noget helt

særligt når de laver cool, heftige og sjove lyde. 

 

Alder fra 7 år

Varighed 40 minutter

Performance

Pris ex moms og før refusion fra 22.000 kr

Arternes Oprindelse
Teatret Thalias Tjenere
Arternes Oprindelse er en magiske og morsom

maskeforestilling inspireret af den sande historie om

Mary Anning, der i 1811 udgravede det første

icthyosaurus skelet. En livsbekræftende forestilling om

den store betydning et lille menneske har – når man tør

ruske lidt i livets træ.

Alder fra 7 år 

Varighed 45 minutter

Maskeforestilling

Pris ex moms og før refusion fra 11.000 kr
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Fra 7-8 år

Nu-Kan-Alting-Ske
Fortællekunsten

SÅ ER DET ENDELIG HJUL
Teater O & Black Box Theatre

Mobning for viderekommende

Nu-Kan-Alting-Ske er historien om en navnløs dreng

der udsættes for mobning og marginalisering, en rejse

gennem hans tanker, følelser og dagligdag. Men sådan

er livet ikke – vel?

Alder 8 - 12 år

Varighed 40 minutter

Fortælledrama

Pris ex moms og før refusion fra 8.500 kr

En sjov, rørende og livsbekræftende fortælling om en

mand og hans ukuelige tro på julemanden. Man kan hvad

man vil, man skal bare tro på det!

Alder 7 - 12 år

Varighed 45 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 9.500 kr

Bjørnekongen
Teater Levende Fortællinger

Vi er i et land langt mod nord, og det er vinter. I den

dybe mørke skov rører noget på sig…..” Sådan begynder

en fantastisk og fantasy-fuld historie, der trækker på

urkræfter, eventyr og lidt gys á la grotesque. Et stærkt

musikalsk eventyr om børns og bjørnes kræfter. 

 

Alder fra 8 - 99 år

Varighed 45 minutter

Musikteater

Godkendt til refusion - Kontakt teatret for pris 

Bjowulf
Det Fortællende Teater

Rejs med Bjowulf og hans besætning i forsøget på at

redde et kongerige fra undergang i denne fantasifulde,

nyskabende og prisbelønnede genfortælling af det

urgamle kvad. Vær forberedt på eventyr og sæt sejl på

denne hæsblæsende, prisbelønnede fortællerejse.

 

Alder fra 8 år

Varighed 70 minutter

Fortælleteater

Pris ex moms og før refusion fra 7.120 kr
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Fra 8 år

Rejsen
Teater Spektaklo, co-produceret med Teater
Refleksion 

Alt det som Inger Ser
Co- produktion mellem Fortællekunsten og
Levende Fortællinger

En hjertegribende fortælling om at finde sig selv 

Børnene i landsbyen kalder ham for Bedstefar Birk og

flokkes om ham for at få ham til at fortælle om alt det

han har oplevet. 

 

Alder fra 8 år (2. - 6. klasse)

Varighed 45 minutter

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 9.800 kr

Ingers Forældre drikker. En udsat familie, med en pæn

facade, naturligvis. Alt det som ingen ser, det har ingen

ondt af! – men Inger ser det, og hun får ondt.  En

forestilling der går tæt på et tabu, og som indbyder til

snak – og handling fra voksnes side!  

Alder fra 8- 12 år

Varighed 40 minutter

Skuespil og dramatik

Godkendt til refusion - Kontakt teatret for pris 

Holger
Det Fortællende Teater

Hvordan ville du ha’ det, hvis du blev taget som gidsel af

fremmede krigere, fordi din far ikke ville betale til og tro

på det samme, som nabokongen? En hæsblæsende

fortællerejse om store pludselige omvæltninger,

fremmedhed, flugt og bevægelse gennem vidt

forskellige måder at forstå verden på, - og hjem igen.

 

Alder fra 8 - 18 år

Varighed 55 minutter

Fortælleteater

Pris ex moms og før refusion fra 7.120 kr

Ikke et ord - om ytringsfrihed
Det Kommende Teater

 Gennem sjov, ansigtsmimik og karikaturer tegner Søren

Ruby et billede af, hvordan vi udtrykker os - helt uden

ord.  Ytringsfrihed kan være svært at tale om - så han

siger “Ikke et ord”! Oplæg til debat og dialog. Meget

velegnet til efterskoler, gymnasier og de større klasser.

 

Alder fra 8 år

Varighed 1 time

Dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 6.400 kr
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Fra 11 år

TING
Ilon Lodewijks

Et life size brætspil

Tag høretelefoner på og træd ind i Tingenes Univers! På

et 100 kvadratmeter bræt, møder du 11 andre deltagere

og 100 gule genbrugs objekter. 

Alder fra 11 år

Varighed 45 minutter

Interaktiv performance

Pris ex moms og før refusion fra 14.000 kr

ENSOMHED - det holder ikke i
længden!

Teatret BorderLine

 Forestillingen består af tre små historier, der alle kredser

om relationer, ensomhed, ansvar og valg. 

Publikumsinddragelse sidst i forestillingen, hvor de skal

skrive gode råd om ensomhed,

 

Alder fra 11 år

Varighed 1 time

Dramatik med publikumsinddragelse

Pris ex moms og før refusion fra 9.000 kr

LIMBO
Don Gnu

Da bruseren er optaget, finder to drenge pludselig sig

selv fanget i en akavet venteposition i hinandens

uønskede selskab. Men så melder kedsomheden sig og

ventetiden udvikler sig til en hårdhændet kung fu- limbo

mellem at være barn og voksen på samme tid. 

 

Alder fra 11 år

Varighed 45 minutter

Interaktiv performance

Pris ex moms og før refusion fra 14.000 kr

VIRAK REVYEN
Live Art Danmark

En revy sammensat af sjove og skøre performances fra

kunsthistorien, som du kan være med til at udføre. Kan

eventuelt kombineres med en workshop. 

Alder fra 10 - 110 år

Varighed 1 time

Performance, revy, stand-up, cabaret

Pris ex moms og før refusion fra 8.000 kr
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Fra 13 år

Ellen - velkommen til helvede
Det Fortællende Teater

En rå og rørende musikalsk beretning om en

modstandskvinde under 2. Verdenskrig - baseret på en

virkelig historie. Ellen fra Dragør er egentlig bare en

almindelig fiskerkone.Men før hun ved af det er hun dybt

involveret i modstandskampen.

 

Alder fra 13 år

Varighed 1 time

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 14.000 kr

I' de fucking bedste!
Teater Apropos

 I’ de fucking bedste er er en hyldest til teenagere og

deres skjulte superkræfter. En fejring af de år, hvor man

næsten kan flyve. Vi minder de unge (og alle os andre)

om, hvor mange fantastiske egenskaber teenagere

rummer.

 

Alder fra 13 år

Varighed 1 time

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 11.400 kr

KIME – acting for climate
Acting for Climate

8 fødder, 4 habitjakker, 200 aviser og et kaos af grene

og kviste. Med halsbrækkende akrobatik vender KIME

om på, hvad der er op og ned, og kan derfor se verden

fra et nyt perspektiv. Vil vi gerne invitere jer tilskuere til

at se verden gennem akrobaternes øjne. 

Alder fra 12 - 18 år

Varighed 45 minutter

Nycirkus

Pris ex moms og før refusion fra 10.000 kr

The Wave
American Drama Group Europe

OBS! På Engelsk - tilpasset engelsk undervisning

Based on a true story in an American high school in 1969 in

which a teacher, through an experiment, attempted to

demonstrate first-hand to the pupils how the Institution of

fascism became so popular in the III-Reich.

 

Alder fra 12 - 18 år

Varighed 1 time 30 minutter

Performance

Pris ex moms og før refusion fra 20.000 kr
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Fra 14 år

AKRYLARIUM 
Art Farm

Færøfejring
Tam Vibberstoft

 

Værket sætter et konceptuelt fokus på begrebet

hudsult, og dermed vigtigheden af berøring. Tre

performere, akrylglas og en lydside formidler hudsult i et

samfund, som er gået i stå.

Alder fra 16 år

Varighed 35 minutter

Dans og ballet

Pris ex moms og før refusion fra 17.965 kr

En ceremoni for rigsfællesskabet

Færøfejring er en intim performance-forestilling, som

fejrer den dansk-færøske forbindelse og ansporer

publikum til at reflektere over tilhørsforhold, ophav og

national identitet. 

 

Alder fra 13 år

Varighed 45 minutter

Performance

Pris ex moms og før refusion fra 4.000 kr

Venter på Stegte Duer 
Kånstkollektivet

VENTER PÅ STEGTE DUER er en fysisk collage om timing,

tålmodighed og alt det, vi hver især går og venter på.

Gennem humor og skrøbelighed undersøger tre kroppe,

hvad der sker med os, når vi ikke kan kontrollere tiden

 

Alder fra 14 år

Varighed 1 time

Skuespil og dramatik

Pris ex moms og før refusion fra 14.000 kr

To Mænd og en Planke
Don Gnu

Med selvironi og glimt i øjet hylder vi fænomenet mænd

i sandaler og retten til at være sig selv! Gå ikke glip af

denne udendørs pop-up forestilling fyldt med rå fysik,

skæve stunts, jack-ass styrkeprøver og tå-krummende

pinligheder, når DON og GNU kæmper både med og

mod hinanden om få planken på plads. 

Alder alle

Varighed 25 minutter

Udendørs fysisk teater

Pris ex moms og før refusion fra 14.000 kr
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