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En fælles oplevelse i 
EFTERÅRSFERIEN 
11. til og med 17. OKTOBER



Syv kulturinstitutioner på Amager åbner dørene til en magisk efterårs-
uge med spændende, humoristisk og tankevækkende teater for børn 
og deres voksne. Det er sjette gang siden 2010 at dette stærke lokale 
samarbejde sætter vores elskede bydel på det danske teaterlandkort.
Vi fylder skolernes efterårsferie til bristepunktet med 28 teaterforestil-
linger fra 14 af landets professionelle børneteatre, samt - som noget 
helt nyt - et særligt udstillingsunivers under navnet Hukommelsespa-
ladset. 
Der er noget for alle aldersgrupper, når de 1800 teaterbilletter bydes 
ud til mere end rimelige priser, ja, nogen gange endda gratis. De unge 
kulturpiloter fra Urbanplanen har nemlig igen besøgt den årlige April-
festival og er kommet hjem med et par topanbefalinger til de lidt ældre 
børn.
Efter åbningsforestillingen på søndag den 11. oktober, er der ugen 
igennem gratis teaterværksteder for de børn, der selv har lyst til at få 
erfaring med teatrets magi og virkemidler.

Vi glæder os til at se jer!

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

Det er vigtigt at børn får en god oplevelse når de ser en teaterforestil-
ling. Alle festivalens forestillinger er blevet afprøvet foran et prøvepub-
likum for at finde den rette aldersgruppe. 
Kom derfor i god tid, snak med dit barn lidt om hvad forestillingen 
handler om og respektér aldersgrænserne - ikke mindst for børnenes 
skyld.
Det er en god idé at sikre sig billet eller at bestille plads på forhånd, da 
forestillingerne ofte kun giver adgang til et begrænset antal tilskuere. 

    

Billetkøb og spillesteder

Billetkøb:

Billetter købes online på www.kvarterhuset.dk 
eller via Amager Børneteaterfestivals facebook side: 
www.facebook.com/amagerbf 

Alle forestillinger koster 30 kroner + meget lille gebyr. Udstillingen 
Hukommelsespaladset i Kvarterhuset er gratis, ligesom de to sær-
forestillinger Smash (fra 10 år) og Fra Big Bang til Facebook (fra 12 år), 
men man skal reservere pladsbillet via samme billetsystem. 

Spillesteder: 
Bibliotekshuset, Rodosvej 4
bibliotek.kk.dk/biblioteker/bibliotekshuset 
 
Børnekulturhus Ama’r, Øresundsvej 6
boernekulturhus-amar.dk

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18
k-i-b.dk

Kvarterhuset Amagerbro, Jemtelandsgade 3
kvarterhuset.dk

Solvang Bibliotek, Remisevej 14
bibliotek.kk.dk/biblioteker/solvang

Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19
bibliotek.kk.dk/biblioteker/orestad

Teater ZeBU, Øresundsvej 4
zebu.nu

Forside foto: André Andersen. Fra forestillingen: Jeg kan huske alting

Velkommen til Amager Børneteaterfestival 2015

Amager Børneteaterfestival er støttet af:

Gode råd



søndag den 11. oktober kl 14 Teater ZeBU

JUHU det er regnvejr
Teater Baglandet

ÅBNINGSFORESTILLING

Er det sjovt at børste tænder? Kan en 
frø gøre dig glad? Hvem bestemmer 
om du er sur? Kilder fantasien under 
dine tæer? Og solen … er den egentlig 
altid bag ved skyen?
JUHU det er regnvejr er en musikalsk, 
nonverbal, både poetisk og komisk 
lille boble om hverdagen, hvor ikke 
engang fantasien sætter grænser. 
Nye venner, spændende lege, musik 
og stomp opstår midt i hverdagens 
ellers så faste rutiner. Det er 
skuespilleren Sofie Pallesen der viser 
de små – og de store - dagligdagens 
uventede magi.

3
til
8 år

Aldersgruppe fra 3 til 8 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk 

Foto: Inge Hülsen

”Balancen mellem mime og musik 
er eminent … Sofie Pallesen får 

skabt den fineste magi”
Anne Middelboe Christensen

Teateravisen.dk 



Hukommelsespaladset 
Luna Park Scenekunst

SANSEUDSTILLING
Kan man gemme erindringen om havet i en dåse? Hvordan dufter 
mindet om det første kys? Er det overhovedet muligt at huske alt?
Hukommelsespaladset er en rumlig og sanselig installation, hvor du 
på egen hånd kan gå på opdagelse i skuffer, skabe og æsker, og hvor 
alt må røres. I et stort telt har Zacharias Hjernøe nemlig samlet og 
kategoriseret erindringerne fra et langt liv. Som barn var han syg og 
levede i sin egen verden af bøger. Da han blev rask, besluttede han sig 
for, at ville opleve alt og huske det hele! Men han leder stadig efter sit 
bedste minde – erindringen om W. 

”Det er en overvældende oplevelse. (…) Det er herligt at høre de små gisp fra børnene 
når de åbner skaber og skuffer og det er som om intet er glemt. ” Maria Giergiel, UK

NB: Hukommelses-
paladset er også en 
teaterforestilling 
(fra 6 år) med faste 
spilletidspunkter 
på ons. 14. oktober.

 søn. den 11. til ons. den 14. okt. kl 9-12 og kl 15-18 Kvarterhuset tirsdag den 13. oktober kl 16.30 Teater ZeBU

Smash
Teater Patrasket

SÆRFORESTILLING
Thomas spiller tennis, hele tiden, for han har talent og vil være god - 
den bedste, ligesom Bjørn Borg. En dag kommer Frederik og Thomas 
lader ham spille med, bare for sjov. Han lærer ham slagene og tager 
ham også med i klubben. Men så begynder Frederik at blive god - lidt 
bedre end Thomas lige havde tænkt sig … 
”Smash” handler om hvad der sker, når konkurrence og jalousi blander 
sig i et venskab - om elitesport, præstationskrav og de store sportslige 
ambitioner - og om det virkelig er rigtigt, at man skal lære at tabe før 
man kan vinde. 

”Smash er velspillet, også rent skuespillermæssigt (…) forbilledligt fortalt, og som 
tilskuer bliver man siddende på nåle.” Kirsten Dahl – Teateravisen.dk

Foto: Thomas Berg

Aldersgruppe fra 4 år, 
GRATIS 

og ingen pladstilmelding

fra
4 år

Aldersgruppe fra 10 år
GRATIS! Men husk at bestille billet 

online www.kvarterhuset.dk

Foto: Søren Meisner

fra
10
år



Pelzz
Teater KrisKat

Der ligger en stor pelsklump på gulvet. Den 
trækker vejret. Den vil man gerne ae. Blød! 
Den har ingen øjne. Er det et dyr? Og dér er 
en dame i pels. Hun går tur med en pelspøl-
se. Men nu er den væk. Kom, lad os lede efter 
den … Heidi og Katarina fra teatret KrisKat 
inviterer de mindste ind i et forunderligt pels-
pjusket landskab og skaber uden ord men 
med masser af dejlig musik en oplevelse der 
tryllebinder og varmer. 

”Pelzz” er fantasi-æggende zen for de allermindste i et 
stemningsfuldt sanseunivers”. 
Gudrun Hagen - Teateravisen.dk

onsdag den 14. oktober kl 9.30 og kl 11 og kl 16 Kvarterhuset

mandag den 12. oktober kl 9 og kl 10.30 Ørestad Bibliotek

0
til
3 år

Hukommelsespaladset
Luna Park Scenekunst

”Velkommen”, siger pigen Betina. ”Træd 
indenfor i min fars, Zacharias Hjernøes, 
forunderlige verden af minder. Han er ikke 
hjem i dag, men jeg vil gerne vise jer hans 
erindringer fra et helt liv gemt i skuffer, 
skabe og æsker.” Hukommelsespaladset 
er en intim og poetisk forestilling, som 
spiller lige midt i det hele, i et stort telt. På 
pladespilleren danser cirkushestene rundt 
og rundt, i erindringsmaskinen vælter 
minderne frem og bag den store kuffert 
gemmer sig en lille seng ...

Aldersgruppe fra 6 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk

fra
6
 år

Skyer der svæver over byer … en gravko der laver en kæmpe stor bunke 
jord, lige til at kravle op i … en sommerfugl der ikke kan fanges … et 
æble man skal hoppe højt for at nå … vil du være med? 1-2-3-NU! 
Det er noget af det vi oplever når Dorthe og Rasmus åbner den store 
bog der med pop-ups, levende billeder og overraskelser tager os med 
på en musikalsk og sanselig tur ud i virkelighedens verden.

onsdag den 14. oktober kl 9.30 og kl 10.30 Bibliotekshuset

1 2 3 nU
Art Hotel

Jason
Asterions Hus

Efter ”Det grumme eventyr om Medusa’s hoved” er Martin og Basse på 
banen igen med en ny myte fra antikken: den drabelige fortælling om 
den græske helt Jason og hans forunderlige rejse. Som historien vok-
ser frem, bliver børnene inkluderet i handlingen og grænserne mellem 
virkelighed og fantasi 
forsvinder. Sammen med 
Jason må de kæmpe mod 
ildspyende tyre, en drage 
med tusinde øjne og en 
kærlighedshungrende 
dronning.

onsdag den 14. oktober kl 9.30 og kl 11 Ørestad Bibliotek

 Foto Kristian Dinesen

Aldersgruppe fra 3 til 6 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk

Aldersgruppe fra 0 til 3 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk

Aldersgruppe fra 0 til 3 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk 

3
til 
6 år

Foto: Thomas Berg

0
til 
3 år



Fra Big Bang 
til Facebook
Teater Uden Vægge

SÆRFORESTILLING

Forestil dig at du er 13 år, du er mødt op til fysiktime - kl. er 8.00. Din 
lærer taler ved tavlen. Og lige da du skal til at tjekke Facebook, sluk-
kes lyset. Stilhed. Totalt mørke. Lidt efter en fremmed kvindestemme 
der fortæller, at der for 13,7 milliarder år siden fandtes intet! Og så … 
BANG! - begyndelsen på det univers, vi kender i dag.
Fra Big Bang Til Facebook er en forestilling til både de fysik-trætte og 
de fysik-entusiastiske elever. Med et “Big Bang” sættes forestillingen 
i gang, og eleverne møder vores heltinde Sofie. En ung kvinde der har 
planlagt at holde det ultimative foredrag om alt fra universets skabelse 
til vores højteknologiske samfund.
Det kan dog afsløres at ikke alt går som planlagt, men at Sofie i sit 
foredrag blandt andet får “bagt” et univers, sunget det periodiske 
system, skyper med Newton og sammen med Niels Bohr instruerer 
en kærlighedsscene mellem to atomer. Alt sammen i en søgen efter at 
forstå det HELE.

onsdag den 14. oktober kl 13 Kulturhuset Islands Brygge

Foto André Andersen

Hvad er det for en kæmpe himstre-
gims, tænker Else. Snige, snige. 
Liste, liste. Diing!! Hov? Den siger 
noget! Opdag-Else elsker nemlig 
at snige sig ind på ting, få dem til 
at bevæge sig og forandre sig. Og 
ikke mindst elsker hun at lege! Så 
følg med, tænd for sanseapparatet 
og skru op for hørebriller når Anne 
Dalsgaard som Else går på opdagel-
se i et flot og musikalsk landskab af 
bevægelige former og medspillende 
lyde, hvor det usynlige bliver synligt, 
og det synlige magisk.

torsdag den 15. oktober kl 10 og kl 12 Kulturhuset Islands Brygge

OpdagElse
Teater Hund

Jeg kan huske alting
Teater My

Det er aften, og tid til at sove. Fra 
sengekanten kigger vi ud på verden. 
Ud af vinduet. På månen og på him-
len fuld af stjerner. Det er sengetid, 
men umuligt at falde i søvn. For 
huset er fuld af lyde og hovedet fyldt 
med tanker. Tanker på dagen, der 
lige er gået. 
Her begynder magien, for Mette 
Rosleff giver os lov til at kigge ind 
og kigge med på alt det, som er 
sket i dag. Så vi kan opleve dagen … 
en gang til. 

 torsdag den 15. oktober kl 9.30 og kl 11 Ørestad Bibliotek

2
til 
5 år

Aldersgruppe fra 2 til 5 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk

Aldersgruppe fra 2 til 5 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk

Foto Søren Meisner

Aldersgruppe fra 12 år
GRATIS! 

Men husk at bestille billet online 
www.kvarterhuset.dk

”Man er hurtigt i godt selskab med Sofie Ancher Vea. 
Hun har både charme og humor – inklusive selvironi – 

og hun har den udmærkede skuespillers sans for tekst 
og tempi, blik og retning. (…) Og det er sjovt”. 

Janken Varden - Teateravisen.dk
2
til 
5 årfra

12 
år



Kolde fødder er der ingen der skal 
have, så nu skal der strikkes, og 
når den ene fod har fået en flot rød 
sok, så vil den anden også ha´ en … 
Det er ovenikøbet vaskedag i dag, 
og Hønen vil så gerne hjælpe med 
at sortere tøjet i farver. Den kender 
bare ikke forskel på rødt og hvidt. 
Men den ved, at sure sokker, de skal 
vaskes. Så det bliver de! ”Sokken” 
er en forestilling for de yngste, hvor 
Nanni Lorentzen bl.a. fortæller os, 
at selvom man er lille, så kan man 
gøre en stor forskel.

fredag den 16. oktober kl 9.30 og kl 10.45 Bibliotekshuset

Sokken
Randers Egnsteater

Den isblå sang
Teatret Månegøgl 

I en iglo bygget af sne og is bor en 
lille dreng med sin mor og far. De 
kalder ham Lillebror, men det vil 
han ikke hedde mere. Han er stor. 
Han vil have et rigtigt navn! Derfor 
drager han af sted sammen med 
sin slædehund Sukkatoq for at 
finde den sang, der fortæller hans 
navn.  De møder sælen, mågen, og 
isbjørnen og til sidst må drengen 
svømme ned til havets bund … Kom 
og oplev denne grønlandske fortæl-
ling i Hanne Trolle’s finurlige og 
eventyrlige dukketeater.

fredag den 16. oktober kl 10.15 og kl 11.15 Solvang Bibliotek

fredag den 16. oktober kl 10 og kl 11:30 Børnekulturhus Ama’r

Fest
Liminal

Det regner og regner og Evald føler 
sig uendeligt lille, i verdens kedeligste 
verden, på årets dummeste dag. Men 
så bliver kedsomheden til en mand, 
der løfter sin hat og trækker en glas-
kugle frem. Evald ryster kuglen, og så 
begynder festen …. En fest af farver, 
gæster og gaver, hvor alt danser: 
rummet, døre, vægge, og væsnerne i 
skabene.
Det er danserne Kasper, Daniel og To-
momi der forvandler Evalds kedelige 
dag til livets mest mærkværdige fest.

Luk op
Sif Jessen Hymøller 
/ Teater Refleksion

En særlig teateroplevelse i et trygt og velkendt univers hvor alt kan 
lade sig gøre – lige for øjnene af én: En dukke åbner selv sin blå kuf-
fert af ren og skær nysgerrighed, tre bamser bor i den mindste kuffert 
og kan ikke sove og i den store røde kuffert bor cirkusskoene, der både 
kan hoppe i trampolin og gå på line – men i fritiden pjasker de med 
vand. Med dukketeater, små fortællinger, musik, rim og remser lukker 
Sif Jessen Hymøller verden op med leg og magi for de allermindste. 

fredag den 16. oktober kl 9.30 og kl 10.45 Kvarterhuset

Aldersgruppe fra 1 til 3 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk

Aldersgruppe fra 4 til 8 år, pris 30 kr, køb 
online www.kvarterhuset.dk

4
til 
8 år

Aldersgruppe fra 2 til 6 år, pris 30 kr, 
køb online www.bibliotek.kk.dk/solvang 

Aldersgruppe fra 2 til 5 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk

Foto Malle Madsen

1
til 
3 år

Foto Søren Pagter

2
til 
6 år

2
til 
5 år



Teaterværksteder Børnekulturhus Ama’r  mandag til lørdag

lørdag den 17. oktober kl 10.15 og kl 11.30 Solvang Bibliotek

Verdensbilleder
Teaterværkstedet 
Madam Bach 

Pernille og Christian fører os med på 
en rejse fra storbyen med metroer, der 
får skinnerne til at synge, til kridhvide 
saltørkener, der får alt til at tørre ind, 
fra frøer der kvækker, og gekkoer der 
gnægger, til nordlys og slæder der 
trækkes af hunde med snefnug på 
tungen. ”Verdensbilleder” er en rejse 
gennem forskellige stemningsbil-
leder og landskaber. De samles til et 
farverigt ”landkort”, der giver et lille 
glimt af alt det fantastiske der findes i 
verden omkring os.  

En lille ny 
Randers Egnsteater

Alt har sin faste plads, lyd, og farve. 
Alt er som det plejer. Det er godt. 
Det er trygt. Så ved man, hvad man 
har. Men hvad er nu det?! Tingene 
er ikke på deres faste plads. Der er 
vendt op og ned på det hele, for der 
er nogen der forstyrrer. En lille ny, 
som ikke ved, hvordan det plejer at
være. Nanni Lorentzen fortæller de 
små, med poesi og humor, at det 
kan være en store gave, når ens 
verdensbillede forandrer sig.

lørdag den 17. oktober kl 10 og kl 11.30 Kvarterhuset

Aldersgruppe 1½ til 4 år, pris 30 kr, 
køb online www.kvarterhuset.dk

 Foto Søren Pagter

Aldersgruppe fra 2 til 6 år, pris 30 kr, køb 
online www.kvarterhuset.dk

Foto Thom Browning

Gratis værksteder i Børnekulturhus Ama’r

Amager Børneteaterfestival byder på mere end teaterforestillinger. I 
festivalperioden kan børn og voksne deltage i åbne gratis værksteder i 
Børnekulturhus Ama’r, hvor der både bliver plads til at lege teater og til 
at lave sjove masker.
Værkstederne er for alle. Men hvis I kommer i en gruppe på mere end 
fem børn, så meddel det gerne inden på telefon 32843211.
 
Mandag 12. til onsdag 14. oktober kl 10-15: 
Teaterværksted med Signe Gravlund Thomsen

Kom til åben teaterværksted, hvor vi gøgler, klovner, mimer og fortæl-
ler historier. Alt kan ske!
Vi prøver forskellige masker, skaber vores egne karakterer og udtryk-
ker os til musik.

For alle!

Torsdag 15. til lørdag 17. oktober kl 10-15: 
Maskeværksted med Maria Lau Krogh

Maskeworkshop for børn og unge, hvor vi dykker ned i karaktererne 
fra det Italienske masketeater Commedia Dell'arte. Vi kender nogle af 
maskerne fra pantomimeteatret, Harlekin, Columbine og Pjerrot. Så 
kom til workshoppen og byg din helt egen karakter eller find inspira-
tion i de kendte figurer.

1½
til 
4 år

2
til 
6 år



Program Amager Børneteaterfestival 2015
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BILLETKØB:

Billetter købes online på www.kvarter-
hus.dk eller via festivalens Facebook 
side: www.facebook.com/amagerbf 
Alle forestillinger koster 30 kroner + lille 
gebyr. De to særforestillinger er gratis, 
men man skal reservere pladsbillet via 
samme billetsystem. 
OBS: Respektér aldersgrænsen og vær 
opmærksom på at der er et begrænset 
antal pladser for hver forestilling.

Søn. 11. okt. kl 14
Juhu det er regnvejr
Teater ZeBU
3 – 8 år

Søn. 11. til ons. 14. okt. kl 9 – 12 og kl 15 - 18 
Hukommelsespaladset – udstilling
Kvarterhuset
fra 4 år

Man. 12. okt. kl 9.00 og 10.30 
Pelzz
Ørestad Bibliotek
0 – 3 år

Tirs. 13. okt. kl 16.30
Smash
Teater ZeBU
fra 10 år

Ons. 14. okt. kl 9.30 og 11 og 16
Hukommelsespaladset - forestilling
Kvarterhuset
Fra 6 år

Ons. 14. okt. kl 9.30 og 11.00
Jason
Ørestad Bibliotek
3 – 6 år

Ons. 14. okt. kl 9.30 og 10.30
1 2 3 nU
Bibliotekshuset
0 – 3 år

Ons. 14. okt. kl 13
Fra Big Bang til Facebook
Kulturhuset Islands Brygge
Fra 12 år

Tors. 15. okt. kl 9.30 og 11 
Jeg kan huske alting
Ørestad Bibliotek
2 – 5 år

Tors. 15. okt. kl 10 og 12
OpdagElse
Kulturhuset Islands Brygge
2 – 5 år

Fre. 16. okt. kl 9.30 og kl 10.45
Luk op
Kvarterhuset
1 – 3 år

Fre. 16. okt. kl 10 og kl 11:30
Fest
Børnekulturhus Ama’r
4 – 8 år

Fre. 16. okt. kl 10.15 og 11.15
Den isblå sang
Solvang Bibliotek
2 – 6 år

Fre. 16. okt. kl 9.30 og 10.45
Sokken
Bibliotekshuset
2 – 5 år

Lør. 17. okt. kl 10 og 11.30
En lille ny
Kvarterhuset
1½ - 4 år

Lør. 17. okt. kl 10.15 og 11.30
Verdensbilleder
Solvang Bibliotek
2 – 6 år

HUSK! 

Der er to GRATIS særforestillinger til de 
ældre børn: tirsdag den 13. okt. Smash 
kl 16:30 på Teater ZeBU (10+) og torsdag 
den 15. okt. Fra Big Bang til Facebook kl 13 
Kulturhuset Islands Brygge (12+). 

HUSK DOG AT BESTILLE PLADS!
Find os på Facebook www.facebook.com/
amagerbf  

Amager 
Børneteater 
F e s t i v a l 
2 0 1 5


