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2.-4. august

Børnekulturhuset 
Sokkelundlille
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Hulgårds Legeplads
Hulgårds Plads 6  2400 Kbh NV

16.-18. august

Tingbjerg Kulturhus
Skolesiden 4  2700 Brønshøj

23.-25. august

Marionet Teatret på 
Smedetoften

Smedetoften 12-14  2400 Kbh NV

9.-14. august
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10:00-10:30

11:00-12:00

14:00-16:00

Birdy
Med Teatret Brændende Kærlighed
Mød operaelskeren Sibelius Vogelfreud og 
sangfuglen Miss Birdy. En komisk og poetisk 
operafarce uden ord. 
Alder fra 5 år

Fugleværksted
Med Britta Johanson
Vi laver farvestrålende fugle med bevægelige 
ben – måske din fugl også kan synge opera?
Alder 4-6 år

En vase fra gamle dage
Med Britta Johanson
Vi kigger, tegner, klipper og sprøjter med 
maling – og de fineste vaser dukker frem.
Alder 6-12 år

17. august onsdag

10:00-10:50

11:00-12:00

14:00-16:00

Slabam
Med Volantes Circus
Nycirkus-forestilling med akrobatik i op til 8 
meters højde og total kaos, når livet foran og 
bagved scenetæppet smelter sammen.
Alder fra 5 år

Cirkusakrobater
Med Cirkusdirektørerne
I dukkernes verden er der ingen grænser for, 
hvor vild akrobatikken kan blive.
Alder fra 5 år

Vi maler t-shirts
Med Cirkusdirektørerne
Lav den t-shirt, du altid har drømt om, men 
ikke kunne finde i butikkerne.
Alder 6-12 år

18. august torsdag

10:00-10:45

11:00-12:00

14:00-16:00

Michael Domfeh med band
Medrivende afrikansk musik med trommer 
og dans. Får alle til at hoppe, danse og feste!
For alle aldre

Hvem bor i dit træ?
Med AnneMarie Fiig
Vi maler, klipper og folder, til vi finder de 
væsner, der bor inde i dit træ.
Alder fra 3 år

Drømmefangere
Med Joan Ledang
Kan du huske, hvad du drømmer om natten? 
Lav en drømmefanger, der kan hjælpe.
Alder 6-12 år

16. august tirsdag

10:00-10:30

11:00-12:00

13:00-15:00

Ægget
Med Det Lille Verdens Teater
Frk. Geert finder et æg midt imellem sine 
solsikkefrø. Det største æg hun nogensinde 
har set og hun er helt sikker på, der er noget 
inde i ægget.
Alder 11/2-5 år

Fugleværksted
Med Britta Johanson
Vi laver farvestrålende fugle med bevægelige 
ben – måske din fugl også lægger et stort æg?
Alder 4-6 år

Cirkusfigurer
Med Tanja Bovin
Lad fantasien få frit løb, når vi laver cirkus-
figurer med materialer fra cirkusskattekisten.
Alder 6-10 år

4. august torsdag

10:00-10:45

11:00-12:00

13:00-13:50

Metamorfose
med Flyvende Prinsesse
Historien om et æg... En musikalsk 
eventyrrejse i græsset mellem alle de smådyr, 
der kribler under vores fødder.
Alder 4-9 år

Musikalske insekter
Med Cirkusdirektørerne
Få torvet til at summe, svirre og buzze med 
lyden fra de farverige insekter, vi laver.
Alder 4-9 år

Orla Frøsnapper
Med André Andersen Solo & Co
Klassikeren om bøllen og hans jagt på den lille, 
”uskyldige” dreng, der alt sammen ender i et 
cirkustelt med kanonkongens kanon.
Alder fra 6/7 år

3. august onsdag

10:00-10:45

11:00-12:00

13:00-13:45

DrumDrum
Der bliver spillet på lidt af hvert, når Benita 
Haastrup og band spiller musik fra alle 
verdens hjørner.
For alle aldre

Vi maler t-shirts
Med Cirkusdirektørerne
Mal, tryk og klask på din egen fantastiske 
sommer-t-shirt.
Alder 2-5 år

HipSomHap og Karla
En gigantisk hiphop-fest! HipSomHap er 
kommet for at gøre børnemusik cool.
Alder 6-12 år

2. august tirsdag

10:00-10:45

11:00-12:00

14:30-15:20

De Onde
Verden er fuld af god børnemusik, men ond 
børne musik er der kun ét band, der spiller.
For alle aldre

Bliv selv ond
Med Cirkusdirektørerne
Kan du være lige så ond som De Onde? Vi 
prøver i hvert fald – vil du være ond med os?
Alder fra 3 år

Slabam
Med Volantes Circus
Nycirkus-forestilling med akrobatik i op til 8 
meters højde og total kaos, når livet foran og 
bagved scenetæppet smelter sammen.
Alder fra 5 år

23. august tirsdag
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10:00-10:30

11:00-12:00

14:00-17:00

Omvendt
Med Cikaros & Teater Kimone
Der var en, og der var en anden. Så der 
var to. Nej, der var to, og de var en og en – 
eller var det omvendt? En eftertænksom 
nycirkusforestilling om at være menneske.
Alder 3-7 år

Det omvendte værksted
Med Cirkusdirektørerne
Hvad sker der, når man bytter om på blå og 
orange – eller hænder og fødder?
Alder 3-7 år

Genbrugsværksted
Med Natascha Andersen
Vær med til at upcycle aflagte ting og sager 
med inspiration fra teatrets magiske verden.
Alder 6-10 år

25. august torsdag

10:00-10:40

11:00-12:00

14:00-17:00

Hov hov.. nå
Med Asger Zap Showteater
I et musikalsk univers stilles spørgsmålene 
’Hvor stor er lille? Er det altid bedst at få det 
der er størst? Eller kan man også få noget ud 
af det som er småt? Hvem narrer hvem?’
Alder fra 3 år

Cirkusfigurer
Med Tanja Bovin
Lad fantasien få frit løb, når vi laver cirkus-
figurer med materialer fra cirkusskattekisten.
Alder fra 3 år

Mini-akrobat-værksted
Med Martin Krogh fra Skaberværelset
Vi har laserskåret arme, ben og kroppe, så du 
kan samle din egen mini-akrobat.
Alder 6-10 år

24. august onsdag

Den Store Forvandling
Med Det Lille Teater og Marionet 
Teatret i Kongens Have
Forestillingen er historien om en larves 
udvikling fra æg til sommerfugl.

Fra den som behåret larve barnligt 
danser med græstotter, æder sig 
gennem havens blomster, forpupper 
sig og frem til den folder sig ud som 
den smukkeste sommerfugl.
Alder fra 2 år

Sommerfugledukker
Med Yulia Lystbæk
Efter forestillingen kan du lave din 
egen farverige sommerfugle- eller 
larvedukke. Når du kommer hjem, kan 
du lave din egen dukkeforestilling.
Alder fra 3 år

Hvert år spiller Det Lille Teater en dukke-
forestilling på Marionet Teatret i Kongens 

Have – i år hedder forestillingen
’Den Store Forvandling’.

I samarbejde med Smedetoften og Det Lille 
Teater har vi i år fornøjelsen af at kunne 

præsentere forestillingen på Smedetoften.

9. august tirsdag

12. august fredag

10. august onsdag

13. august lørdag

11. august torsdag

14. august søndag

14:00-14:25

15:00-15:25

15:30-16:15

Den Store Forvandling
Den Store Forvandling
Sommerfugleværksted

14:00-14:25

15:00-15:25

15:30-16:15

Den Store Forvandling
Den Store Forvandling
Sommerfugleværksted

9:00-9:25

10:00-10:25

10:30-11:15

Den Store Forvandling 
Den Store Forvandling 
Sommerfugleværksted 

9:00-9:25

10:00-10:25

10:30-11:15

Den Store Forvandling 
Den Store Forvandling 
Sommerfugleværksted 

9:00-9:25

10:00-10:25

10:30-11:15

Den Store Forvandling 
Den Store Forvandling 
Sommerfugleværksted 

9:00-9:25

10:00-10:25

10:30-11:15

Den Store Forvandling 
Den Store Forvandling 
Sommerfugleværksted 
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Kom 15 min. før start
Så kan vi placere publikum, 
så alle kan se, og alle vil få 
den bedst mulige oplevelse.

Ring hvis I er på vej
Er I lidt forsinkede, så ring 
til Conni (23249214) eller 
Helle (23249213), så vi ved, I 
er på vej.

Bestil turmadpakke i din 
institution
Så har I mulighed for 
at deltage i mange flere 
aktiviteter, end hvis I skal 
hjem og spise.

Eftermiddagene
For at imødekomme vores 
publikum bedst muligt,
er starttiderne på vores 
eftermiddage forskellige.
Kig en ekstra gang i 
programmet hvor alle tider 
står, for ikke at gå forgæves.

Personale
Conni Humeniuk, Helle 
Pørksen, Mette Weis & Silie 
Heeschen

Arrangør
Børnekulturhuset 
Sokkelundlille

Besøg vores hjemmeside
kulturn.kk.dk/sokkelundlille

Kig forbi vores facebook
Børnekulturhuset 
Sokkelundlille

Eller giv os et kald på
23249213 & 23249214

Enkelte forestillinger og værksteder kræver 
tilmelding. Se hvilke her:

3. august: Metamorfose

9.-12. august: Den Store Forvandling
& Sommerfugledukker
OBS Forestillingen og værkstedet kræver
kun tilmelding i hverdagene.
I weekenden 13.-14. august 
kan man komme uden 
tilmelding.

Ring til Conni 
(23249214) eller 
Helle (23249213) 
for tilmelding.

Samarbejde
Forestillingen ’Den Store 
Forvandling’ og værkstedet 
Sommerfugledukker afvikles 
på Smedetoften som resultat 
af et samarbejde mellem
– Det Lille Teater der hele 
sommeren spiller ’Den Store 
Forvandling’ på Marionet 
Teatret i Kongens Have. Læs 
mere på detlilleteater.dk
– Ungekulturhuset 
og MakerSpace NV på 
Smedetoften der har bygget 
Smedetoftens egen kopi af 
Marionet Teatret
– Børnekulturhuset 
Sokkelundlille hjælper med 
afviklingen som en del af 
Cirkusvognen

Tak for finansiering
Bispebjerg Bydelspulje
Brønshøj Husum Lokaludvalg
Nordeafonden
Københavns Kommune
Simon Spies Fonden
Statens Kunstfond

Vi glæder os til at se jer

Forresten

Til de voksne Tilmelding

–  e
lle

r kig ef er nullermanden

inde i programmet 

Illustrationer
En stor tak til
børnene fra
børnehaven
Ansgars Engle,

der efter deres besøg ved Cirkusvognen i
2021 har foreviget både vogn og personale.

I samarbejde med billedkunstner
Britta Johanson.


