
A m a g e r 
Børneteater 
F e s t i v a l 
2 0 1 2

en fælles oplevelse i  efterårsferien 
14. til og med 21. okt.



Billetkøb og spillesteder

Billetkøb:

Billetter koster 30 kr + et lille gebyr og købes online på:  
amagerbrokultur.enkelbillet.dk eller direkte i receptionen på 1. sal i Kvarter-
huset.  
Husk at overholde aldersgrænser og vær opmærksom på at der til nogle af 
forestillingerne er begrænset plads.

Spillesteder: 

Bibliotekshuset, Rodosvej 4
Bus 5 A  
 
Børnekulturhus Ama’r, Øresundsvej 6
Metro Amagerbro, bus 5 A, 12 og 350 S

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18
Metro Islands Brygge, bus 33 

Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3
Metro Amagerbro, bus 2 A, 5 A og 350 S

Solvang Bibliotek, Remisevej 14
Metro DR-Byen, Metro Sundby, bus 33, 77 og 78

Sundholmskvarteret / Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2A
Metro Amagerbro, Metro Islands Brygge, bus 12, 33 og 77

Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19
Metro Ørestad, S-tog Ørestad, bus 33

Teater ZeBU, Øresundsvej 4
Metro Amagerbro, bus 5 A, 12 og 350 S



Amager Børneteater Festival – en fællesoplevelse i efterårsferien

 

På gensyn i teatrets magiske verden!

Bibliotekshuset
Børnekulturhus Ama’r
Kulturhuset Islands Brygge
Kvarterhuset 
Solvang Bibliotek
Sundholmskvarteret
Ørestad Bibliotek
Teater ZeBU

Amager Børneteater Festival er støttet af:

Amager Børneteater Festival går nu ind i sit tredje år. Det stærke lokale kul-
tursamarbejde fortsætter og er nu udvidet til at involvere ikke mindre end 
8 lokale kulturinstitutioner, som i efterårsferien får øen til at flyde over med 
spændende, humoristisk og tankevækkende teater for børn og deres voksne. 

Det bliver en uge fyldt med noget af landets bedste børneteater, præsen-
teret på 8 forskellige scener rundt omkring på Amager. 14 teaterensembler 
viser i alt 22 forestillinger for alle aldersgrupper mellem 0 og 10 år. Desuden 
tilbydes 6 gratis teaterværksteder, hvor børnene selv kan stå på scenen og 
få erfaring med teatrets magi og virkemidler. 

Lige som sidste år har vi en forestilling på internationalt topniveau til at 
åbne festivalen. Glæd jer til Meridiano Teatrets forrygende og magiske duk-
keforestilling søndag den 14. oktober kl. 14 på ZeBU.

Som noget helt nyt har en gruppe Børne-Kulturpiloter fra Urbanplanen selv 
udvalgt en favorit forestilling og festivalen støtter gerne op omkring de 
unge kulturentusiaster ved at tilbyde forestillingen gratis lørdag d. 20. okt. 
kl. 13 på Solvang Bibliotek.

Der venter næsten 1800 pladser til Amagers børnefamilier og institutioner 
og resten af byen. Og det er nemt at komme til spillestederne med offentlig 
transport. 



Søn. 14. okt. kl. 14
Al tid i verden

4 - 10 år
ZeBU

ÅBNINGSFORESTILLING



søndag den 14. okt. kl. 14  på ZeBU

Al tid i verden 
Meridiano

ÅBNINGSFORESTILLING 
I morgen fylder Victoria hundrede 
år. I nat har hun næsten ikke kun-
net sove for spænding. Hun er stået 
tidligt op for at skrive en liste over 
alt det, hun vil lave til sin fødsels-
dag. En kæmpe-lang liste, næsten 
lige så lang som listen med alle 
dem, der er inviteret til at komme 
og fejre hende i morgen. 

’Al tid i verden’ er en nærværende 
og billedstærk dukkeforestilling. 
Fra første øjeblik er luften fyldt med 
magi når de to dukkeførere Lars 
Begtrup og Elise Müller lister deres 
hænder ind i Victorias lysebrune 
cardigan-ærmer - og Victoria løfter 
hovedet, vipper med kuglepennen 
og tjatter sin store røde kat Ziga, 
som har sat sig på papiret.  

Meridiano Teatrets instruktør og 
multikunstner Giacomo Ravicchio 
har skabt denne finurlige blanding 
af dukkespil, smukke billeder og en 
enkel men åndrig tekst, der hand-
ler om at bruge livet, om at give, 
forundres, om at få det allerbedste 
ud af hvert øjeblik. 

’Al tid i verden’ er tredje del af tea-
trets dukketeater-trilogi om skabel-
sen, livet og døden. Trilogiens første 
to anmelderroste dele ’Genesis’ og 
’Anima’ har allerede rejst verden 
rundt til bl.a. Japan, Kina, Taiwan 
og Hongkong, samt mange inter-
nationale festivaler rundt omkring i 
Europa. 

Foto denne og forrige side: Thomas Petri

4
til
10 år



Coyote
Teater Dunkelblå

Hele verden ligger indhyllet i mørke. Coyote 
kan ikke se hvor han går, eller hvordan han 
finder noget at spise. Nogen må tage ud og 
lede efter lyset. Ørn har overblikket og ved 
det hele - og Coyote har en utæmmet nys-
gerrighed. Mon Coyote kan overtale Ørn til at 
vise vej? 
Skuespilleren Troels Ejsing viser os med sin 
meget musikalske form for fortælleteater, 
hvordan det umage par kommer ud på en 
lang rejse, hvor Ørn har sine vinger, men 
Coyote må traske af sted på trætte poter.  
Er vi der ikke snart?

Piccolo
Teater Himmelstorm

mandag den 15. okt. kl. 14 i Sundholmskvarteret

mandag den 15. okt. kl. 10.30 i Kvarterhuset

3
til 
8 år

Rita er en elendig piccolo - så 
elendig at gæsterne på det 
sidste har holdt sig væk! Og 
nu skal Hotel Hansen sælges! 
Rita er dog fast besluttet på at 
forbedre sig. Hun arrangerer en 
koncert med sit store idol san-
gerinden Rosa Rød. Og i mødet 
med musikken afslører hun selv 
talenter, der måske kan redde 
hotellet. Anna Panduro bakser 
med kufferter, smiler og synger 
som den charmerende piccolo i 
denne bossanova komedie fuld 
af rytmer og blå toner.

4
til
10 år

Foto: Jeppezen



  
Geden kan lide at spise alt - undtagen 
kød. Ulven kan lide kød - specielt ged. 
På en mørk og stormfuld aften mødes 
de to - uden at opdage, hvem hinanden 
er. Og de kan faktisk godt lide hinanden. 
Men hvad sker der, når de mødes igen i 
fuldt dagslys? Er det så slut med geden? 
Bliver hun spist? Eller bliver ulven vege-
tar…?

Se de to unge skuespillere folde sig ud 
som ulv og ged i denne danske version af 
den internationale succesforestilling ”Il 
lupo e la capra” fra Teatro Rodisio.

tirsdag den 16. okt. kl. 9.30 og kl. 11  på ZeBU 

Ulven og geden
Teater Nordkraft 4

til
9 år

tirsdag den 16. okt kl. 10.30 og kl. 11.30 i Kvarterhuset

Nogle gange er man bare så 
optaget af sig selv. Nogle gange 
vil man bare ikke forstyrres. 
Nogle gange opdager man slet 
ikke, at man har fået en ny ven. 
Louise sidder og syr. Pludselig 
begynder der at ske mærkelige 
ting omkring hende. Hvem er 
det mon der forstyrrer? 
De to skuespillere og dukkefø-
rere Hege Tokle og Karina Dahl 
viser os hvor vigtigt det er, at 
blive set - også selv om man 
måske er usynlig. 

Kan du se mig?
Teaterkompagniet

1½
til
5år



tirsdag den 16. okt.  kl. 9.30 og kl. 10.30 på Ørestad Bibliotek

onsdag den 17. okt. kl. 9.30 og kl. 10.45 i Børnekulturhus Ama’r

SKAB 
Hvid Støj sceneproduktion

BLÅT 
Tali Razga 

Vand er liv - rislende, dryppende, 
brusende, dampende og brølende. 
Blåt, blåt liv. Altid foranderligt, oftest 
forunderligt. Og er det fordi de al-
lerede i livmoderen møder vandet, 
at børn instinktivt bliver tiltrukket 
af det og reagerer på det? Tomomi 
Yamauchi og Matilde Wendelboe 
Dresler danser og leger sig igennem 
det magiske, blå, grønne, turkise og 
natsorte vand, mens de ledsages af 
Søren Dahl Jeppesens stemnings-
fulde guitar.

.

0
til 
4 år

Med få ord, men masser af musik, 
animation og dufte, bliver beretnin-
gen om jordens skabelse levende og 
håndgribeligt ved hjælp af mel, æg, 
vand og en lille bageovn. I den bløde 
dej former skuespiller Stine Pagh 
verden. Bjerge af mel vokser frem, 
rindende vand løber ned af bjerget, 
æg triller ud af køkkenskabene og 
fra ovnen strømmer lyset og varmen. 
Og endelig - ud af dejen vokser 
der en lille mand og en lille kvinde. 
Mens rummet fyldes med duften 
af nybagt brød, oplever børnene 
skabelsesprocessen og - beretningen 
på én og samme tid. 

2
til 
5 år



torsdag den 18. okt. kl.  11 i Kulturhuset Islands Brygge

Englen og den blå hest
AbstraXteater

Englen og Gud har næsten altid været 
venner. De har gættet gåder sammen. De 
har leget skjul og ”Hvem peger flaskehal-
sen på?”. Men så skaber Gud en hest -
en smuk blå hest - og bagefter er intet 
som før.

Med afsæt i Ulf Starks poetiske børnebog 
fortæller skuespillere Bo Stendell Larsen 
og Tom Rosendal en finurlig og varm 
historie om venskab og den altopslugende 
kærlighed - om jalousi og forsoning.
 

torsdag d. 18. okt. kl. 10.15 og kl. 11.15 i Bibliotekshuset

3
til 
8 år

3
til 
7 år

Nielsen og fisk
Barkentins Teater

Den eventyrlige forestilling ’Nielsen og Fisk’ 
er et lille drama hvor dagligdags ting får nye 
roller. En støvsuger bliver til en farlig drage, 
en standerlampe til solen, en opvaskebørste 
til en konge og hele hans folk dannes af en 
enkel gummihandske. Det bliver en drabelig 
historie, der ender dog godt... netop ved 
hjælp af daglige ting.

Skuespiller Ole Barkentins force har altid 
været roen, charme og enkelhed. Og også 
denne gang har han en fantastisk fornem-
melse for og kontakt med sine små tilskuere.



fredag den 19. okt. kl. 10.15 og kl. 11.15 på Solvang Bibliotek

Misk Mask
Teater Kompas

Teater Kompas har skabt noget så unikt som 
en aktiverende kunstinstallation for børn - et 
misk mask af forskellige kunstarter. 
En danser, musiker, skuespiller og billed-
kunstner lader kunstarterne mødes, støde 
sammen og inspirere hinanden, så en 
sanselig collageforestilling opstår. En fjer 
bliver til et levende væsen, en haletudse får 
følelser, farvet sukker strøs på gulvet og der 
males på væggene, alt imens fortællingen 
og musikken fører børnene ind i en magisk 
dyreverden, hvor de får lov til selv at danse, 
synge og male.

Suttog
Barkentins Teater

1½
til 
4 år

1½
til 
6 år

’Suttog’ er en forestilling for de 
mindste - helt uden ord og helt i sort 
og hvidt - næsten da. 
Denne gang har teatret sat den 
humoristiske hat på sned og lavet 
en nonverbal fortælling om de store 
livsværdier, når man ikke selv er så 
stor: Om at sove, at spise og om at 
bruge sut. Eller ikke at bruge sut.

Skuespiller Ole Barkentins force har 
altid været roen, charme og enkel-
hed. Og også denne gang har han 
en fantastisk fornemmelse for og 
kontakt med sine små tilskuere.

fredag den 19. okt. kl. 11 i Kulturhuset Islands Brygge



lørdag den 20. okt. kl. 13 på Solvang Bibliotek

The Ildsjæl in the Classroom
Dansk Rakkerpak

for
alle 
fra
6 år

GRATIS SÆRFORESTILLING
men husk at tilmelde jer

Svirpende spanskrør, kvælende kridt-
støv, dræbende katederundervisning, 
didaktisk morgensang, bizarre lærere 
og nymodens undervisningsformer, 
samt ikke at forglemme: spændende 
udfordringer, personlige sejre, over-
raskende gennembrud og den første 
forelskelse. Det er ingredienserne 
i denne komiske, fysiske forestil-
ling uden ord, hvor makkerparret 
Niels Grønne og Niels Peter Kløft på 
velkendt vis fremstiller skoletidens 
bedste og værste sider - med mas-
ser af humor, publikumsinddragende 
overskud og stilsikker slapstick.

Forestillingen er udvalgt af en gruppe 
Børne-Kulturpiloter. De kørte i april 
2012 en tur til Ringsted og deltog 
som teatereksperter i den store 
professionelle Børneteaterfestival. De 
fik set og vejet mange forestillinger 
før valget faldt på ’The Ildsjæl in the 
Classroom’. 

Festivalen støtter op omkring denne 
særlige involvering af de unge 

kulturentusiaster fra Urbanplanen og 
tilbyder forestillingen gratis. 
Tilmelding sker ved at ringe til 
Solvang Bibliotek tlf. 32 58 16 14. 
Forestillingen er egnet for et bredt 
familiepublikum, børnene skal dog 
være fyldt 6 år.

Foto: Thomas Bertelsen

BØRNEKULTURPILOT



lørdag den 20. okt.  kl 10.15 og kl. 11.15 i Bibliotekshuset 

Jeg skal nok finde den 
Teater KrisKat

Om at elske at dreje rundt om kugler, 
om kugler der ruller, flyver og forsvin-
der og om kuglernes vej til karrusel-
len. ’Jeg skal nok finde den’, siger den 
sjove pige med de mærkelige blå bril-
ler, mens hendes farvede kuglevenner 
dukker op alle vegne og forvirrer hende 
ved at hægte sig fast i brillestængerne 
eller på næsen. 
Katharina Kamber er både sjov og 
rørende i denne bevægende småbørns-
forestilling og det lykkes hende at 
invitere børnene ind i en munter ver-
den, hvor både ærlighed og følsomhed 
stortrives - og hvor kærlighed findes.

1½
til 
4 år

Gode råd

Det er vigtigt at børn får en god oplevelse når de ser en teaterforestilling. 
Alle festivalens forestillinger er blevet afprøvet foran et prøvepublikum for 
at finde den rette aldersgruppe. Kom derfor i god tid og respektér alders-
grænserne - ikke mindst for børnenes skyld.

Foto: Kristian Dinesen



søndag den 21. okt. kl. 14 i Sundholmskvarteret

Twins
Uppercut Danseteater

søndag den 21. okt. kl. 11 på Ørestad Bibliotek

2
til 
6 år

3
til 
8 år

Spaghetti
Teater Batida

Et køkken, en stor gryde og masser af spaghetti. ”Man bliver 
høj af spaghetti”, siger de to lange, høje kokke. Og så koger 
de spaghetti efter alle kunstens regler. Så bankes der på døren 

De kan ikke tale endnu, man de kan 
kommunikere på mange andre måder 
og gennem rytmer, trin og mimik 
opstår der alligevel en dialog. Og et 
venskab. De to knalddygtige break 
dansere Mark Mouritzen og Lukas 
Larsen inviterer os ind til at tage et 
kig på to helt små børns møde med 
hinanden – for hvordan går det for 
sig, når de voksne har travlt med 
noget andet? Twins giver masser af 
fart og humor, men også et bud på 
et nysgerrigt og viljestærkt børneuni-
vers. Og hvordan man kan skabe to 
barnevogne om til de mest utrolige 
ting, - f.eks. en formel 1 go-cart!

og deres nabo, der ikke er spor 
høj, men lille, tyk og forfærde-
lig sulten, vil gerne spise med. 
Batida præsenterer en sød, sjov 
og hjertevarm historie om ufor-
enelige størrelser, der trods alt 
finder sammen. Om der er musik 
i denne lille perle? Masser, og de 
tre aktører spiller den selv!

Foto: Lars Sohl

Foto: Kristian Dinesen

Foto: Ditte Valente



Teaterværksteder Børnekulturhus Ama’r

Børnekulturhuset Ama’r tilbyder fire involverende og skabende værksteder, hvor børnene 
selv kan stille sig på scenen og få undervisning. Værkstederne er aldersopdelt så undervis-
ningen kan tilrettelægges bedst muligt for børnene. Som noget særligt vil de små dramaer 
der skabes, blive vist for forældre og venner i slutningen af undervisningen. 
Dramalærer og skuespiller Hildur Højerslev skriver om værkstederne:

I teaterværkstedet for de 4- til 5-årige skal vi prøve kræfter med turboteater. Det betyder, 
at vi skal lave en historie, så hurtigt vi kan med vores egne gode ideer. Så øver vi os i at 
fortælle og spille historien som teater - og til sidst viser vi den for nogen andre. Tag tøj på 
som I kan bevæge jer i. Det bliver turbo sjovt!

I teaterværkstedet for de 6- til 10-årige tager vi udgangspunkt i jer og jeres egne historier. 
Måske har I engang været til en mærkelig fødselsdagsfest, set en mystisk mand i bussen, 
eller haft en tur i sommerland fuld af overraskelser. Historier gemmer sig alle vegne. Ud 
fra hvad der dukker op skaber vi et teaterstykke, som bliver helt jeres eget og får verdens-
premiere samme dag. Tag tøj på som I kan bevæge jer i. Det bliver turbo sjovt!

Der er plads til 12 børn i hvert teaterværksted. 
Deltagelsen er gratis, men der skal bestilles plads på tlf. 32 84 32 11. 
Dramalærer og skuespiller Hildur Højerslev er underviser.

Mandag d. 15. okt. kl. 10 - 16 for de 6- til 10-årige.  Forestilling vises kl 15.30
Tirsdag  d. 16. okt. kl. 10 - 16 for de 6- til 10-årige.  Forestilling vises kl 15.30
Torsdag  d. 18. okt. kl. 10 - 11.30 for de 4- til 5-årige.  Forestilling vises kl 11.20  
Fredag  d. 19. okt. kl. 10 - 11.30 for de 4- til 5-årige.  Forestilling vises kl 11.20



Teaterværksteder

I Kulturhuset Islands Brygge tilbydes to involverende og skabende teaterværksteder.
Teaterunderviser Freja Rault-Lykkeberg og skuespiller Olivia Schrøder underviser begge 
dage. Værkstederne er aldersopdelt så undervisningen kan tilrettelægges bedst muligt for 
børnene. I slutningen af begge dage inviterer vi forældrene, bedsteforældre eller pæda-
goger til at lege med, eller kigge på, da vi gerne vil dele oplevelsen aktivt med de voksne 
omkring børnene.

FOR JER MELLEM 5 - 6 åR:
Mandag d. 15. okt. kl. 9.30 - 12.30. Visning for de voksne kl. 12.00.
Denne dag vil have en legende tilgang til det at lave teater. I et trygt miljø vil vi udforske 
de dramatiske elementer og sammen skabe en sjov dag fyldt med nye oplevelser. Vi skal 
arbejde med teater, dans og bevægelse med og uden musik. Vi skal fortælle historier og 
improvisere med krop og stemme.

FOR JER MELLEM 7 - 10 åR:
Tirsdag d. 16. okt. kl.10 - 16. Visning for de voksne kl. 15.00. 
Vi mimer, leger, bevæger, danser og fortæller historier med krop, stemme og fantasien som 
drivkraft! Vi skal arbejde med improvisation, som er teater her og nu - at følge en idé, uden 
at tøve, og se hvor rejsen ender! Vi tager udgangspunkt i jeres idéer og skaber historier for 
og med jer. Kom og vær´ med - det bliver en oplevelse I ikke glemmer!

Der er plads til 20 børn i hvert teaterværksted.
Deltagelsen er gratis, men der skal bestilles plads v. Stine Tange på 
mail stihov@kff.kk.dk eller tlf: 26 37 57 07. 
Kontakt ansvarlig teaterunderviser Freja Rault-Lykkeberg på freja@kreativitetforener.dk 
eller 60 24 21 40 hvis du har spørgsmål ang. undervisningsdelen.

 

Teaterværksteder Kulturhuset Islands Brygge
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Program Amager Børneteater Festival 2012
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Billetkøb:

Billetter koster 30 kr + et lille gebyr og købes 
online på: amagerbrokultur.enkelbillet.dk eller 
direkte i receptionen på 1. sal i Kvarterhuset. 
Husk at overholde aldersgrænser og vær op-
mærksom på at der til nogle af forestillingerne 
er begrænset plads.

Søn. 14. okt. kl. 14
Al tid i verden
4 til 10 år
ZeBU

Man. 15. okt. kl. 14
Piccolo
4 til 10 år
Sundholmskvarteret 

Man. 15. okt. kl. 10.30 
Coyote
3 til 9 år 
Kvarterhuset 

Tir. 16. okt. kl. 9.30 og kl. 11
Ulven og geden 
4 til 9 år
ZeBU  

Tir. 16. okt. kl 10.30 og kl. 11.30
Kan du se mig? 
1½ til 5 år 
Kvarterhuset

Tir. 16. okt. kl. 9.30 og kl. 10.30
BLåT
0 til 4 år 
Ørestad Bibliotek

Ons. 17. okt. kl. 9.30 og kl. 10.45 
SKAB
2 til 5 år
Børnekulturhus Ama’r 

Tor. 18. okt. kl. 11
Englen og den blå hest 
3 til 8 år 
Kulturhuset Islands Brygge 

Tor. 18. okt. kl. 10.15 og kl. 11.15
Nielsen og fisk 
3 til 7 år 
Bibliotekshuset 

Fre. 19. okt. kl. 10.15 og kl. 11.15 
Suttog
1½ til 4 år
Solvang Bibliotek

Fre. 19. okt. kl. 11
Misk Mask
1½ til 6 år
Kulturhuset Islands Brygge 

Lør. 20. okt. kl. 13 GRATIS
The ildsjæl in the Classroom 
6 +
Solvang Bibliotek

Lør. 20. okt. kl. 10.15 og kl. 11.15 
Jeg skal nok finde den
1½ til 4 år
Bibliotekshuset 

Søn. 21. okt. kl. 14
Twins  
2 til 6 år
Sundholmskvarteret

Søn. 21. okt. kl. 11 
Spaghetti  
3 til 8 år
Ørestad Bibliotek

HUSK! 
ÅBNINGSFORESTILLING: 
søndag 14. okt. på ZeBU
GRATIS SÆRFORESTILLING: 
lørdag 20. okt. på Solvang Bibliotek


