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Teaterfestival i Næstved 2009

Vi vil teaterfestival i Næstved
Velkommen til årets festival

For 6. år i træk er vi nemlig
igen klar til at byde velkommen
til Næstved Teater Festival
2009.

Det er en stor glæde, at kunne
fastholde denne begivenhed på
teaterområdet i Næstved, set i lyset
af det høje aktivitetsniveau der er
på området.
Næstved teaterfestival henvender
sig primært til børnefamilierne, som
får mulighed for at møde
professionelt teater i
professionelle rammer til en meget
rimelig billetpris, så alle kan være
med.

Næstved teaterfestival støttes i år
af Næstved Teaterforening,
Grønnegade Teater, Teater
Aspendos,
Næstved Cityforening,
Børnekulturkonsulenten og
Grønnegades kaserne,
Kulturcenteret samt ikke mindst
Næstved kommunes Kultur og
Fritidsområde, et samarbejde til
gavn for borgere små, som store i
Næstved Kommune.

Derfor glæder det os, at det har
været muligt at skabe et
samarbejde, mellem de forskellige
aktører på området og ikke

mindst et økonomisk grundlag for
festivalen, så vi kan holde fast i den
gode tradition.

Børn, unge og deres familier får
derfor muligheden, for at opleve en
bred vifte af dansk børne/unge
teater, når det er bedst.

I dagene den 24. september –
27. september vil der blive spillet
23 forestillinger af 12 forskellige
teatergrupper. Forestillingerne
bliver afviklet på Grønnegades
Kaserne Kulturcenter,
Børnekulturhuset, i to teaterbusser,
samt to udendørs forestillinger.

Således vil byen summe af
aktiviteter i de dage hvor
teaterfestivalen løber af stablen og
det er noget vi sætter stor pris på i
vores by.

Men disse ord:
....„ønsker jeg alle
hjertelig velkommen
til Næstved Teater
Festival 2009.“

Birigt Lund Terp
formand
Udvalget for
Kultur og Fritid
Næstved Byråd



3

Teaterfestival i Næstved 2009

Torsdag kl. 10.00-11.00
24. september 2009

Alder: fra 5 år
Ny Ridehus/scene 2
Efter historie af Astrid Lindgren

Steffen elsker historierne om
Emil fra Lønneberg. Han vil
fortæller den historie, som han
selv holder allermest af - den
hvor Emils far får storetåen i
musefælden og hovedet smurt
ind i både paltdej og
pandekagedej. Det er historien
om den dag, Emil slet ikke får tid
til at komme i tøjet for den evige
renden til værkstedet. Og det er
faktisk ikke helt retfærdigt, for
som Emil selv siger: „Jeg kan da
ikke gøre for, at far er i vejen
over alt.

Man kan ikke så meget som
sætte en musefælde op her på
gården uden, at han går hen og
ramler ind i den. Og hvorfor skal
han absolut have sit fjæs lige
der, hvor det flyver om ørerne på
folk med paltdej og
pandekagedej?“ Det er også den
dag Emil snitter sin træmand

Teater Aspendos:
Emil og træmand nr.100

nummer 100, men det jubilæum
bliver ikke helt, som han havde
håbet. Med stor respekt for
Astrid Lindgreens tekst har
Teatret Aspendos skabt en intim
og nærværende
fortælleforestilling om Emil og
livet på Katholt, i Lønneberg, i
Småland, i Sverige i gamle
dage.

Medvirkende:
Skuespiller
Steffen Sommerstedt
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Torsdag kl.10.00 - 10.40
24. september 2009

Teater Aspendos
Totte bygger

Alder: 2 - 4 år
Gl.Ridehus/scene 3
Efter en billedbog af Gunnilla
Wolde

De fleste kender Gunilla
Woldes børnebogsserier om
Lotte og Totte, som fortæller
om små og store hverdags-
oplevelser.

Nu kan Totte også mødes i en
munter teaterforestilling for
de mindste.

Totte vil bygge et hus.

Mor og far har ikke tid, så
det er kun Bamse der kan
hjælpe.

Hele Tottes værktøjskasse
må i brug før han kan
invitere mor og far til „kaffe“
i sit nye hus.

Medvirkende:
Skuespiller Anne Sofie
Manuskript:
Steffen Sommerstedt
Musik: Ulla Abdullas
Cocobongoband
Instruktion:
Steffen Sommerstedt
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Torsdag kl. 11.00-11.45
24. september 2009

Grønnegade Teater
Hva‘ det?

Alder: 1-4 år
Grønnegade Teater/scene 5

Tag med en nysgerrig pige på
opdagelse i en dejlig have fuld
af blomster og store oplevelser.
Alt er nyt og spændende og
pigen spørger undrende: „Hva‘
det?“ Grønnegade Teater
inviterer publikum med på en
rejse gennem et magisk og
farverigt eventyrland med sang
og musik af Dorthe Eggertsen.
Hva´ det? er en teater-koncert
for de allermindste om at
opleve og møde verden med
nysgerrighed og gåpåmod. 

Forestillingen har først premiere
d. 8. okt. på Grønnegade
Teater.

Men på Næstved Teaterfestival
har du mulighed for at få en
forsmag på forestillingens
imponerende univers.

Medvirkende:
Skuespiller, musik og sang:
Dorthe Eggertsen
Storyboard: Dorthe
Eggertsen og Pernille
Plantener Holst
Instruktion: Birger Bovin
Scenografi: Tanja Bovin
Lysdesign og projektioner:
Pernille Plantener Holst
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Torsdag kl.13.00 - 13.50
24. september 2009

Teater Aspendos
Opbrud
Alder:  fra 13 år
Gl. Ridehus/Scene 3
En smuk og stjerneklar nat i
1945 rejser Ib Nissen tværs
igennem et krigshærget
tyskland. Med sig har han en
kvinde og hendes to børn. Da
han har indset, at deres hus i
Berlin snart vil befinde sig
midt i kampzonen, har han
besluttet at følge dem til
deres hjemstavn Mannheim.

En opgave der skal løses før
han med god samvittighed
kan planlægge sin egen flugt
til Danmark. Nu, ca. 65 år
efter den skæbnesvanger nat,
er det Ibs barnebarn der er på
rejse.

Med sig har hun sin morfars
kuffert og hans historie –
taget direkte fra hans skrevne
erindringer, og som han selv
fortalte den i hendes
barndom.
Det er blevet til forestil-

lingen „Opbrud“ - en intens
historie-fortælling med en
kuffert, en kvinde og et
kort over tyskland. Det er
en eviggyldig historie om
krigens konsekvenser for
en helt almindelig familie.

Medvirkende:
Skuespiller: Anne Sofie
Høffding Nissen.
Instruktør: Steffen
Sommerstedt
Scenografi: Kristian Knudsen
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Torsdag kl.17.00 - 18.00
24. september 2009

Da Capo
Brødrene Konk

Alder: Alle.  Byterrassen
I tilfælde af dårligt vejr Ny Ridehus.

Da Capo, en norsk/italiensk teatergruppe, der har været et
elsket par på de europæiske scener de sidste 12 år. De
pengeløse brødre må fra gang til gang finde nye måder at
tjene til livets brød. I denne forstilling prøver de sig som
violin–virtouser. Men manglen på penge tvinger dem til at
lave alle opgaver selv. De må både være scenemedarbejdere
og violinmestre, hvilket får store konsekvenser til glæde for
børn og barnlige sjæle. Brødrene Konk byder på slapstick,
acrobatik og tilsyneladende faretruende situationer, ind
imellem med publikum som aktører.
Skuespiller: Henning Farner og Paolo Martine.
Instruktør: Leris Colombaino.
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Grønnegade Teater
Teater fagligt arrangement om
skabelsesprocessen bag
teaterkoncerten Hva‚ det?

Alder:
VoksneGrønnegade
Teater/ scene 5

Hvilke overvejelser gør
man sig nær man laver
teater for aldersgruppen
1 til 4 år? Mød holdet
bag teaterkoncerten
Hva´ det? og hør om
skabelsesprocessen bag
forestillingen.
Helt fra starten af
prøveperioden har
prøvepublikum i
aldersgruppen 1-4år
været indenfor i
prøvelokalet.  Det har
givet holdet mulighed
for at opleve

forestillingen set fra
børnenes synsvinkel, ligesom
det giver gode pejlemærker
for hvor forestillingen skal
bevæge sig hen.

Torsdag kl.19.00 - 19.45
24. september 2009
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Klimaworkshop
24. - 27. september 2009

Klimaworkshop for børn og (voksne)

I teaterdagene får Næstved besøg af
klimakutteren Anton, som er et besøg
værd.

Der er udstillinger om hav og klima samt en
åben kunstworkshop for børn.
Børnene har mulighed for at udtrykke sig
sammen med kunstnerne ombord på en stor
frise.

Alle kunstværkerne vil blive præsenteret på
klimatopmødet til december i København.

Kutteren lægger til kaj i Næstved Indre
Havn: i dagene 24. og 25. September
og i Karrebæksminde:
den 26. og 27. september
begge dage fra kl. 10-16.

Der kræves ingen tilmelding og workshoppen er
åben får alle.

Yderligere oplysningen fås hos Agenda 21
koordinator Søren Magnussen på mail:
somag@naestved.dk
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Fredag kl.10.00 -10.45
25. september 2009

Grønnegade Teater
Hva‘ det?

Alder: 1-4 år
Grønnegade Teater/scene 5
Tag med en nysgerrig pige
på opdagelse i en dejlig
have fuld af blomster og
store oplevelser. Alt er nyt
og spændende og pigen
spørger undrende: „Hva‘
det?“ Grønnegade Teater
inviterer publikum med på
en rejse gennem et magisk
og farverigt eventyrland
med sang og musik af
Dorthe Eggertsen. Hva‘
det? er en teater-koncert
for de allermindste om at
opleve og møde verden med
nysgerrighed og gåpåmod. 

Forestillingen har først
premiere d. 8. okt. på
Grønnegade Teater.

Men på Næstved
Teaterfestival har
du mulighed for at få en
forsmag på forestillingens
imponerende univers.

Medvirkende:
Skuespiller, musik og sang:
Dorthe Eggertsen
Storyboard: Dorthe
Eggertsen og Pernille
Plantener Holst
Instruktion: Birger Bovin
Scenografi: Tanja Bovin
Lysdesign og projektioner:
Pernille Plantener Holst
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Teaterfestival i Næstved 2009

Fredag kl. 10.00-10.40
25. september 2009

Teater Blik
Vejen Rundt

Alder: 1,5 - 4 år
Gl.Ridehus/scene 4
en teaterforestilling for små
børn med malede figurer.

Der var engang...
der var engang en vej...
der var engang en vej
dengang...
der var engang en vej
dengang jeg var lille...en
lang vej

Så en dag gik jeg afsted for at
se hvor vejen endte, men
vejen ender ikke og verden er
hele tiden rundt om mig.

En musikalsk billedfortælling
frit efter Egon Mathiesens
børnebøger

Medvirkende:
Skuespiller: Gertrud Exner
Instruktør: Cathrine Poher
Komponist: Jesper
EgelundLys Poul Jepsen
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Teaterfestival i Næstved 2009

Fredag kl.10.00 - 10.45
25. september 2009

Teater Upper Cut
Flip Flap

Alder: 2  – 4 år.
Børnekulturhuset/
scene 6

Et stjernehold står bag
FlipFlap. Forestillingens to
dansere udforsker, hvad
rytme og beklædning gør ved
kroppen, og tosser og tumler
sig gennem alle mulige
sammensætninger.

De „bladrer“ igennem hoved,
mave og ben på forskellige
figurer, ligesom i flip – flap
bøgerne, og sære
kombinationer opstår.

Det ser skørt ud med
flamingo-hoved,
krokodillemave
og boogie  - ben i
gummistøvler! En poetisk,
humoristisk, og
sanseligforestilling for de
mindste

Medvirkende:
Danser Tali Razga
Danser Renate Iversen
Musik:
Marilyn Mazur
Instruktion:
Hanne Trolle
Koreografi:
Anja Holmstrand
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Fredag kl. 10.30 - 11.40
25. september 2009

Dansk Rakkerpak
Tjener for 10 herrer

Alder: Fra 10 år
Ny Ridehus/-scene 2

en musikalsk komisk mosaik

„Tjener for 10 herrer“ er den
ultimative herre/tjener
forestilling - en
kalejdoskopisk cocktail af
komiske, paradoksale,
tragiske, hovedrystende,
rørende, romantiske,
latterlige, absurde,
tankevækkende og poetiske
situationer, der hudfletter
herre/tjener relationen og
dens mekanismer og
hemmeligheder på alle planer
og gennem alle tider. Med
forestillingen rykker
Københavns internationale
gadeteater indendørs for at
udnytte alle det moderne
teaters virkemidler. „Tjener
for 10 herrer“ trækker store
veksler på stumfilmens gamle
mestre, men formår også at

ta’ pulsen på tidens trends og
tendenser på arbejdspladsen, i
parforholdet, mellem børn    og
forældre, blandt turister,    i
trosspørgsmålet, på golfbanen,
i restauranten,   på caféen samt
i krig og kærlighed.
Forestillingen fremføres i Dansk
Rakkerpaks velkendte
universelle teatersprog, der går
på tværs af sprog - og
kulturbarrierer. Spillestilen   er
nonverbal, genren er komedie
og musikken er
en uundværlig medspiller.

Medvirkende:
Skuespiller Dorte Sachmann
Skuespiller:                Niels
Grønne     Skuespiller:
Niels Peter Kløft
Instruktør: Torkild
Lindebjerg
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Fredag kl.11.30 - 12.00
25. september 2009

Carte Blanche
Løvspring

Alder: 3 – 8  år
Gl. Ridehus/ scene 3

Et forårsfløjt
En svævetur
En lille én med krudt i
En gammel dames kaffetår
Får liv og blæst og fut i

Pludselig står en lille pige
midt på en gammel dames
kaffebord.

I mange år har den gamle
dame levet stille, ordentligt
og ensomt.
Men den lille pige med de
grønne sko elsker at lege
- hun kan slet ikke lade
være...

En poetisk
animationsforestilling om at
genfinde legen
og få foråret ind i sit liv, når
man mindst venter det.

Se denne skønne perle, der i
2007 har fascineret børn i
både ind- og udland.

Medvirkende:
Skuespiller og dukkefører
Annemarie Jeppesen
Instruktør:
Hanne Sørensen
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Fredag kl.12.00 - 12.50
25.september 2008

Teater Aspendos
Opbrud
Alder:  fra 13 år
Gl. Ridehus/Scene 3
En smuk og stjerneklar nat i
1945 rejser Ib Nissen tværs
igennem et krigshærget
tyskland. Med sig har han en
kvinde og hendes to børn. Da
han har indset, at deres hus i
Berlin snart vil befinde sig
midt i kampzonen, har han
besluttet at følge dem til
deres hjemstavn Mannheim.

En opgave der skal løses før
han med god samvittighed
kan planlægge sin egen flugt
til Danmark. Nu, ca. 65 år
efter den skæbnesvanger nat,
er det Ibs barnebarn der er på
rejse.

Med sig har hun sin morfars
kuffert og hans historie –
taget direkte fra hans skrevne
erindringer, og som han selv
fortalte den i hendes
barndom.
Det er blevet til forestil-

lingen „Opbrud“ - en intens
historie-fortælling med en
kuffert, en kvinde og et
kort over tyskland. Det er
en eviggyldig historie om
krigens konsekvenser for
en helt almindelig familie.

Medvirkende:
Skuespiller: Anne Sofie
Høffding Nissen.
Instruktør: Steffen
Sommerstedt
Scenografi: Kristian Knudsen
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Fredag kl.13.00 - 14.00
25. september 2009

Teater Solo
Brødrene Løvehjerte

Alder: 8 - 99 år
Ny Ridehus/ scene 2

Astrid Lindgrens eventyr der
starter i Sverige, opleves i
Nangijala og afsluttes ved
Nangilimas port.

En historie fra sagaernes,
lejrbålenes og eventyrenes
tid - om døden og livet, med
helte og drager.

Enhver der kender historien
vil gyses og frydes over
mødet med Tengil, Katla,
Jossi og ikke mindst
Jonathan og Karl Tvebak
Løvehjerte.

Alle personer og væsener
bliver levendegjort af André
Andersen der spiller med så
stor intensitet at publikum
må grine, græde og gyse
undervejs.

I 2008 spillede han
forestillingen for Astrid
Lindgrens nærmeste
familie der tog godt imod
forestillingen der læner sig
tæt op af originalen.

Medvirkende:
Skuespiller
André Andersen
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Fredag kl.16.00 - 17.00
25. september 2009

Da Capo
Brødrene Konk

Alder: Alle.  Byterrassen
I tilfælde af dårligt vejr Ny Ridehus.

Da Capo, en norsk/italiensk teatergruppe, der har været et
elsket par på de europæiske scener de sidste 12 år. De
pengeløse brødre må fra gang til gang finde nye måder at
tjene til livets brød. I denne forstilling prøver de sig som
violin–virtouser. Men manglen på penge tvinger dem til at
lave alle opgaver selv. De må både være scenemedarbejdere
og violinmestre, hvilket får store konsekvenser til glæde for
børn og barnlige sjæle. Brødrene Konk byder på slapstick,
acrobatik og tilsyneladende faretruende situationer, ind
imellem med publikum som aktører.
Skuespiller: Henning Farner og Paolo Martine.
Instruktør: Leris Colombaino.
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Grønnegade Teater Åbent Hus

Alder: Alle. - Grønnegade Teater/ scene 5

Kig forbi Grønnegade Teater.
Hør mere om egnsteatrets forestillinger og
dramapædagogiske workshops. Mød teatrets personale i
vores infobod og tag gerne noget materiale om sæsonens
aktiviteter med hjem.

Du har også mulighed for at smugkigge ind i den
imponerende og farverige scenografi til teaterkoncerten
Hva´det?

Lørdag kl.10.00 - 12.00
26. september 2009
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Lørdag kl.10.30 - 11.10
26. september 2009

Teater 83
Duft
Alder: 2 – 4 år
P-Plads/Bus

Duft“ er traditionelt teater for
de mindste, og dog. Denne
forestilling er anderledes. Den
er med duft og hygge.

Der er dømt mormor og farfar
hygge og nærhed På
lilleputscenens bagvæg, der
ligner et puslespil af træ, har
Møller sit værksted med en sjov
vareelevator. Her kommer
dukker, bamser og ure hen for
at blive sat i stand. Bamse skal
have et nyt øje, dukken et nyt
ben.

Det hele går stille og roligt i tæt
kontakt med børnene, der
næsten selv får lært at brygge
kaffe og stege frikadeller mens
duften breder sig i rummet.

Hundehvalpen Bertram giver
hele tiden sit besyv med.
Bertram er forrygende nuttet og
god til at spise frikadeller.
Møller steger 3 frikadeller en til
Bertram og 2 til sig selv.

Det ender med at Bertram æder
alle dellerne, og snart breder der
sig en knap så delikat duft. Møller
må i aktion igen, Bertram skal
luftes under stort hurlumhej og
komik. Men snart er alt ved det
gamle og Møller er tilbage til sine
gøremål.

Stinkende godt teater for de
mindste.

Medvirkende:
Skuespiller
Erik Møller Pedersen
Instruktør:
Hans Nørregaard
Dukkemager og scenografi:
Gertrud Exner
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Plan over Grønnegades Kaserne, Ku
Gl.Ridehus - Ny Ridehus - Grønnegade T

A:
Indgang fra Farimagsvej

B:
Indgang fra Grønnegade

1: Ny Ridehus / Scene 1 og 2

2: Teatercafé og forestilling ved

byterrasseen

3: Teatersalen  Grønnegade Teater

scene 5

4: Gl.Ridehus / Scene 3 og 4

5: Teaterbusser + udendørs-

forestillinger

Blind vej mod venstre

Farimagsvej

P
2

Billetkontor

22A

23A

19A

0A

P

3

A



21

Teaterfestival i Næstved 2009

B

P

1

4

Grønnegade

4A

Je
rn

ba
ne

ga
de

Sti fra Grønnegades
Kaserne, Kulturcenter
til:
BørneKulturhuset
Jernbanegade 12

rne, Kulturcenter.
negade Teater

agsvej

B

22A

23A

19A

0A

5

1

4



22

Teaterfestival i Næstved 2009

Lørdag kl.10.30 - 11.00
26. september 2009

Fyren og Flammen
Fusskopf

Alder: 2 – 5 år.
Gl. Ridehus/ scene 3
En Sansehistorie om en mand
med 5 fødder
Tanken bag: „kopffüssler“ er et
stadie i børns tegneudvikling,
hvor barnets personfigur kun har
hoved og fødder.“
Det visuelle: Ud fra dette stadie
er Fusskopf opstået, men han er
lidt mere primitiv end en børne-
tegning. Fusskopf står på sine
fødder, men hans hænder er
også fødder og for at det ikke
skal være løgn, sidder der også
en fod i stedet for hans hoved.
Fusskopf er enormt god til at stå,
gå og løbe.

Han elsker at stå i mærkelige
stillinger og kan godt li’ fodbold,
fodballer og barfodsboogie.
Igennem forestillingen finder han
alle sine sanser frem og prøver
dem af sammen med publikum.

Forestillingen afvikles med en
masse skøn dansemusik, så det
kan være svært at sidde stille.

Medvirkende:
Skuespiller/danser:
Birger Bolvin
Scenografi: Tanja Bovin
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Lørdag kl.10.30 - 11.30
26. september 2009

Teater Solo
Brødrene Løvehjerte

Alder: 10 - 99 år
Ny Ridehus/ scene 2

Astrid Lindgrens eventyr der
starter i Sverige, opleves i
Nangijala og afsluttes ved
Nangilimas port.

En historie fra sagaernes,
lejrbålenes og eventyrenes
tid - om døden og livet, med
helte og drager.

Enhver der kender historien
vil gyses og frydes over
mødet med Tengil, Katla,
Jossi og ikke mindst
Jonathan og Karl Tvebak
Løvehjerte.

Alle personer og væsener
bliver levendegjort af André
Andersen der spiller med så
stor intensitet at publikum
må grine, græde og gyse
undervejs.

I 2008 spillede han
forestillingen for Astrid
Lindgrens nærmeste familie
der tog godt imod
forestillingen der læner sig
tæt op af originalen.

Medvirkende:
Skuespiller
André Andersen
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Lørdag kl.10.30 - 11.30
26. september 2009

Næssi og @vantgarden
„trommer“ sammen med
fuld musik i Næstveds
Citygader....

....med start og slut på
Grønnegades Kaserne,
Kulturcenter
Alder: Alle
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Lørdag kl.11.30 - 12.20
26. september 2009

Slapstick
Brandbil No Fire

Alder: Fra 5 år
P-Pladsen/Grønnegades Kaserne

En gratis udendørs familieforestilling En vidunderlig gammel
brandbil lægger, som centrum for scenen, op til en van(d)vittig og
forunderlig farce. Publikum holdes „til ilden“ med svingende stiger og
løbske slanger, fut og brag, skum og sprøjt.                          Med et
komisk nonverbalt teaterudtryk, inspireret af Buster Keaton, Charlie
Chaplin, Marx Brothers og Gøg og Gokke, bliver denne
livsbekræftende forestilling bragt ud af stumfilmfarcernes støvede
filmruller og frem på nutidens torve og spillepladser.

Historien om Brandbil No Fire: Den er bemandet med et lille
ihærdigt brandkorps, og styres med hård hånd af en brandchef, der
er rædselsslagen for ild! Brandchefens faste mandskab består af;
hans egen pubertære datter, den underkuede og gemytlige
pumpemand, samt den yderst selvglade 1. slangemand.Mandskabet
har vænnet sig til brandchefens særhed og har efterhånden helt
glemt hvad rigtig slukningsarbejde går ud på og optræder i stedet
med fornøjelige, våde og farverige „brandshows“ i skolegårde, ved
byfester og lignende. Brandchefens datter fortvivles over sin fars
tiltagende angst, men får hjælp af en engel. Sammen beslutter de at
englen skal forklæde sig som brandmand, indgå i korpset og hjælpe
brandchefen af med hans angst.Det viser sig ikke at gå helt efter
planen, for 1. slangemanden, synes der er noget mistænksomt ved
den fremmede og lægger en grum plan. Brandchefen bliver fejlagtigt
filtret ind i planen, hvilket forværrer det hele og når Brandchefen
først „tænder af“, bliver korpsånden for alvor sat på prøve!
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Lørdag kl.12.30 - 13.10
26. september 2009

Grønnegade Teater
Nils Holgersens forunderlige rejse

Alder: Fra 5  -9 år
P-Pladsen/Bus

Selma Lagerlöfs vidunderlige
historie genfortalt af
skuespiller Peter Holst i nært
samspil med musik, lys,
dukker og masker. Historien
handler om drengen Nils, der
bor på en bondegård i
Sverige. Han er en rigtig rod,
der driller og er på ’tværs’
hele tiden. Men en dag er der
en nisse, der tryller ham så
lille, at han bliver på størrelse
med en hånd.

Det er blot starten på Nils
Holgersens forunderlige
rejse…

Forestillingen opføres i
Grønnegade Teaters intime
teaterbus.

„Svimlende smuk rejse.“
Børneteateravisen 2000

Medvirkende:
Skuespiller Peter Holst
Dramatisering:
Peter Holst
Instruktion:
Marianne Andreasen
Scenografi og dukker:
Poul Fly Plejdrup
Lysdesign:
Pernille Plantener
Musik:
Stig Christensen
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Lørdag kl.13.00 - 13.40
26. september 2009

Teater 83
Duft

Alder: 2 – 4 år
P-Plads/Bus

Duft“ er traditionelt teater for
de mindste, og dog. Denne
forestilling er anderledes. Den
er med duft og hygge.

Der er dømt mormor og farfar
hygge og nærhed På
lilleputscenens bagvæg, der
ligner et puslespil af træ, har
Møller sit værksted med en sjov
vareelevator. Her kommer
dukker, bamser og ure hen for
at blive sat i stand. Bamse skal
have et nyt øje, dukken et nyt
ben.

Det hele går stille og roligt i tæt
kontakt med børnene, der
næsten selv får lært at brygge
kaffe og stege frikadeller mens
duften breder sig i rummet.

Hundehvalpen Bertram giver
hele tiden sit besyv med.
Bertram er forrygende nuttet og
god til at spise frikadeller.
Møller steger 3 frikadeller en til
Bertram og 2 til sig selv.

Det ender med at Bertram æder
alle dellerne, og snart breder der
sig en knap så delikat duft. Møller
må i aktion igen, Bertram skal
luftes under stort hurlumhej og
komik. Men snart er alt ved det
gamle og Møller er tilbage til sine
gøremål.

Stinkende godt teater for de
mindste.

Medvirkende:
Skuespiller
Erik Møller Pedersen
Instruktør:
Hans Nørregaard
Dukkemager og scenografi:
Gertrud Exner
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Lørdag kl. 13.30 - 14.10
26. september 2009

Grønnegade Teater
Nils Holgersens forunderlige rejse

Alder: Fra 5  -9 år
P-Pladsen/Bus

Selma Lagerlöfs vidunderlige
historie genfortalt af
skuespiller Peter Holst i nært
samspil med musik, lys,
dukker og masker. Historien
handler om drengen Nils, der
bor på en bondegård i
Sverige. Han er en rigtig rod,
der driller og er på ’tværs’
hele tiden. Men en dag er der
en nisse, der tryller ham så
lille, at han bliver på størrelse
med en hånd. Det er blot
starten på Nils Holgersens
forunderlige rejse…

Forestillingen opføres i
Grønnegade Teaters intime
teaterbus.

„Svimlende smuk rejse.“
Børneteateravisen 2000

Medvirkende:
Skuespiller Peter Holst
Dramatisering:
Peter Holst
Instruktion:
Marianne Andreasen
Scenografi og dukker:
Poul Fly Plejdrup
Lysdesign:
Pernille Plantener
Musik:
Stig Christensen
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Søndag kl.10.00 - 12.00
27. september 2009

Grønnegade Teater Åbent Hus

Alder: Alle. - Grønnegade Teater/ scene 5
Kig forbi Grønnegade Teater.
Hør mere om egnsteatrets forestillinger og
dramapædagogiske workshops. Mød teatrets personale i
vores infobod og tag gerne noget materiale om sæsonens
aktiviteter med hjem.

Du har også mulighed for at smugkigge ind i den
imponerende og farverige scenografi til teaterkoncerten
Hva´det?
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Søndag kl.10.30 - 11.00
27. september 2009

Teater på Hjul
Langt ude i skoven

Alder: 1,5 – 4 år.
Ny Ridehus/ scene 2

Langt ude i skoven stod et
lille træ, ved det lille træ lå
en lille sø, i den lille sø var
en lille frø, men den lille frø
var ladt alene, da livet er,
som livet er.

Dog lod den lille frø sig ikke
kue og drog ud i verden, på
jagt efter en ven.
En billedrig historie om at
finde venskab og sin særlige
plads i verden, fortalt med
poesi, musik og dukker.

En forestilling, som spilles
uden ord, for de mindste og
deres voksne.

Medvirkende:
Skuespiller
Alexander Moukhai
Teknikker:
Max A. Pedersen
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Jakobole/Nørregaards Teater
I byens lys

Søndag kl.11.00 - 12.00
27. september 2009

Alder: 3 -8 år
Gl. Ridehus/scene 4

To mærkelige skikkelser mødes
mellem husenes tage. Mørket er
ved at sænke sig, og månen
lyser. Nattens lyde blander sig
med en sagte hvisken fra
husene.

Husene har historier at fortælle.
Historier om at blive set som
den man er, om at være
mørkeræd, om at flytte og om
mødet med kærligheden.
Skikkelserne fortæller - og
personerne bliver pludselig til
dukker - historierne lever.

Der danner sig et billede af en
verden, hvor forældre ikke altid
er så nemme at forstå - og
hvor børn må bruge deres egne
ideer og fantasi til at få svar på
de mange spørgsmål.

Der bliver grinet, drillet, sunget
og gyst, når skikkelserne
fortæller deres historier.

Og måske er ensomheden lettet
en lille smule, når historierne er
fortalt?

En forestilling, der tager
udgangspunkt i verden set med
barnets øjne. En forestilling om,
at vi alle har en historie, og det
vigtige i at den bliver fortalt.

Medvirkende:
Skuespiller
Nina Jeppesen
Skuespiller
Heine Ankerdal
Instruktør:
Hans Nørregaard
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Praktiske oplysninger

Teaterfestivalen afholdes på Grønnegades
Kaserne, Kulturcenter, Grønnegade 10. 4700
Næstved i dagene 24. - 27. september 2009

I de fire dage vil der blive opført 23 forestillinger af
12 forskellige Teatergrupper. Forestillingerne opføres
på 6 indendørs scener, i 2 teaterbusser og på to
udendørs scener.

I forbindelse med teaterfestivalen trækker Næstved
@vantgarden op kl. 10.45 i Torvestræde og på
Axeltorv og går til Grønnegades Kaserne,
Kulturcenter som optakt til en gratis
gadeteaterforestilling der hedder Brandbil No Fire.
Brandbil NO Fires opføres på P-Pladsen på
Kulturcentret  lørdag den 26. sep. kl  11.30 -12.30
Scene 1. og 2. er i Ny Ridehus. Indgang 23 A.
Scene 3 og 4 er i Gl.. Ridehus Indgang 4 A og  4 B.
Scene 5  er i Teatersalen på Grønnegades Teater
indgang 19 A

Bemærk: Forestillingen Flip Flap spilles i
Børnekulturhuset Jernbanegade 12
på scene 6.
På oversigtskortet i midten af programmet kan man se
hvor på Grønnegades Kaserne, Kulturcenter de
6 scener, teaterbusser og de udendørs forestillinger
er placeret. Læs også om Næstved Teaterfestival for børn
og unge på Næstved Kommunes hjemmeside:
www. Naestved.dk og Grønnegades Kulturcenters
hjemmeside: www.gkkultur.dk/
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Billet oplysninger

Billetter koster kun
15. kr. pr. stk.
Billetter kan bestilles og
afhentes på kontoret i
Kommandantbygningen
(0A) på Grønnegades
Kaserne, Kulturcenter før
festivalen starter.

Kontoret har åbent:

Mandag – fredag
kl.10.00 til 15.00 og
Torsdag kl.10.00 til
17.00.

Billetterne kan KUN
bestilles og afhentes i
kontorets åbningstid og
KUN  bestilles på
55883945. Bemærk også
at billetsalg og bestilling
først starter:

Mandag den 14. sept.
klokken 10.00

Under festivalen kan man
købe billetter der ikke er
solgt i forsalg  i
Teatercafeen (indgang
22b) der  er indrettet i
Cafeèn på Byterrassen.

Bestilte billetter skal være
afhentet i Teatercafeen,
med mindre andet er
aftalt, senest:
2 timer før forestillingens
start, da de ellers vil blive
solgt til andre.

Der sælges max. 6
billetter pr. person pr.
forestilling.

Daginstitutioner, skoler,
gymnasieklasser etc. kan
dog købe gruppebilletter
til de enkelte forestillinger.
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info/internet

Aldersgrupper:
Ved hver forestilling er der en beskrivelse, som
angiver en aldersgruppe. Den er fastsat af
teatrene og skal sikre, at publikum får den
bedst mulige oplevelse. Den bedste oplevelse er
også et publikum der respektere, at det er
vigtigt at komme til tiden, da døren bliver lukket
når forestillingen starter.

Forestillingerne foregår selvfølgelig uden
forstyrrende elementer som raslende slikposer
og tændte mobiltelefoner.

Festivalscafe:
Under hele Teaterfestivalen vil der være
Teatercafe i Cafen på Byterrassen, her vil der
være mulighed for at købe kaffe/te og kage.
Drikkevarer som øl, vin og vand .

Yderligere information:
Læs også om Næstved Teaterfestival for børn og
unge på Næstved Kommunes hjemmeside:
www.naestved.dk og
Grønnegades Kulturcenters hjemmeside:
www.gkkultur.dk
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Sidetallene referer til omtalen
her i festivalprogrammet.Oversigt

Torsdag 24. sept.

kl. 10.00 - 10.45
side 3 Emil og træmand.
Alder: fra 5 år

kl. 10.00 - 10.40
side 4 Totte bygger
Alder: 2-4 år

kl. 11.00 - 11.45
side 5 Hva´det?
Alder: 1-4 år

kl. 11.00 - 11.45
side 6 Opbrud
Alder: fra 13 år

kl. 17.00 - 18.00
side 7 Brødrene Konk
Alder: fra 9 år

kl.19.00 -
side 8 Grønnegades
Teater. Faglig....

Fredag 25. sept.

kl. 10.00 - 10.45
side 10 Hva´det?
Alder: 1 - 4 år

Fredag 25. sept.

kl. 10.00 - 10.40
side 11 Vejen rundt
Alder: 1,5-4 år

kl. 10.00 - 10.45
side 12  Flip Flap
Alder: 2-4 år

kl. 10.30 - 11.40
side 13 Tjener for 10...
Alder: fra 10 år

kl. 11.30 - 12.00
side 14 Løvspring
Alder: 3-8 år

kl. 12.00 - 12.50
side 15 Opbrud
Alder: fra 13 år

kl. 13.00 - 14.00
side 16 Brdr.Løvehjerte
Alder: fra 10 år

kl. 16.00 - 17.00
side 17 Brødrene Konk
Alder: alle
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Lørdag 26. sept.

kl.10 - 12.00
side 18 Åbent Hus
Alder: Alle

kl.10.30 - 10.40
side 19 Duft
Alder: 2 - 4 år

kl.10.30 - 11.00
side 22 Fusskopf
Alder: 2 - 5 år

kl.10.30 - 11.30
side 23 Brdr.Løvehjerte
Alder: fra 10 år

kl.10.30 - 11.30
side 24
Næssi og @vantgarden
Alder: Alle

kl.11.30 - 12.20
side 25 Brandbil No Fire
Alder: fra 5 år

kl.12.30 - 13.10
side 26 Nils Holgersen
Alder: 5 - 9 år

Lørdag 26. sept.

kl.13.00 - 13.40
side 27 Duft
Alder: 2 - 4 år

kl.13.30 - 14.10
side 28 Nils Holgersen
Alder: fra 5-9 år

Søndag 27. sept.

kl.10.00 - 12.00
side 29  Åbent Hus
Alder: Alle

kl.10.30 - 11.00
side 30 Langt ude i skoven
Alder: 1,5 - 4 år

kl.11.00 - 12.00
side 31 I byens lys
Alder: 3 - 8 år

Oversigtkort over
teaterspillestederne på
side 20 - 21
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Næssikoncerter i efteråret 2009
og foråret 2010.

Grønnegades Kaserne Kulturcenter, børnekulturkonsulenten og
organisationen Levende Musik i Skolen (LMS) fortsætter  de sidste
års samarbejde .

Koncerterne er et tilbud til alle børnefamilier primært rettet mod
børn i alderen 6- 12 år. Børnene kan sammen med deres familie
opleve professionelle musikere i koncertopsætning i de rigtige
rammer og til familie venlige priser musikere

Programmet for denne sæson:
Søndag den 4. Oktober kl. 11.00 – 11.45
Duoen Finn Svit og Jorchen Brusch præsenterer et udpluk af
musikhistoriens bedste musikstykker.
Søndag de. 8. November kl. 11.00 – 11.45
Der var engang med Moussa Dialla trio med musikeventyr der
levendegør ældgamle afrikanske traditioner.
Søndag den 10. Januar kl. 11.00  -11.45
Næssi og Ulla Abdullas Gocobongoband giver den årlige
Nytårskoncert for børn og voksne i Ny Ridehus.
Søndag den 7. Februar
Lydland med Sille Grønberg og Band med en koncert hvor der er
plads til at publikum kan synge og klappe med til musikken.
Søndag den 21. Marts kl. 11.00 11.45
Ønskeegen med Stine Michel der aver en klassisk musisk fortælling
om kampen imellem det god og det onde.

Programmet med priser og en mere detaljeret beskrivelser af de
enkelte koncerter vil blive udsendt i  september.
Billetsalget starter når programmet er udkommet.

Billetter kan købes på Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegade 10 i kontorets åbningstid:
Kontoret har åbent mandag – fredag kl. 10.00 – 13.00 og
Torsdag kl. 10.00-  17.00

Billet telefon 5588 3950
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...mere børne- og ungdomsteater i
Næstved!

Programmet for efteråret 2009 og foråret 2010
for Næstved Teaterforening:

Mandag d. 17.09/Randers Egnsteater/Lilli/ Alder 7-12 år.

Lørdag d. 19.09/Undergrunden/Trold kan tæmmes/Alder 4-8 år.

Mandag d. 5.10./Fair Play/Vores forestil. Om Sara/Alder 9-13 år.

Onsdag d. 21.10./Månegøgl/Et hul i maleriet/Alder 2-5 år.

Torsdag d. 27.10./Teater O/Nørregård/Knockout/Alder fra 10 år.

Onsdag d.18.11./Åben Dans/ Mig, dig og os/Aalder 1,5-4 år.

Lørdag d. 21.11./Meridianao/Anima/Alder 5 -10 år.

Fredag d. 27.11./Randers Egnst./Åh din lille klovn/Alder 3-5 år.

Fredag d. 8.01./Barkentin/Suttog/Alder 1,5-4 år.

Fredag d. 5.02./Teatret Lampe/Drengen der blev født./

Alder 6-10 år.

Onsdag d. 10.03./Teatret/Ze‘Malandro/Alder 6-12 år.

Lørdag d. 20.03./Aspendos/Emil og træmand nr. 100/Alder 4-8 år.

Onsdag d. 7.04./Teater 83/Duft/Alder 1,5-4 år.

Billetter til ovennævnte forestillinger koster
40 kr. pr. stk.
Program med beskrivelse og tid og sted for forestillinger kan

hentes på bibliotekerne og på kontoret Grønnegades Kaserne

Kulturcenter.

Yderligere oplysninger: Teaterforeningens kontor

55730650 Træffes bedst 15.00 – 17.00 eller på

hjemmesiden: www.naestved-teater.dk
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Egne notater:



Børne- og Kulturforvaltningen

Arrangører af Teaterfestival 2009

Teaterfestival 2009

Grønnegades Kaserne,
Kulturcenter
ved teaterformidler Torben Nielsen

Teater Aspendos
ved skuespiller
Steffen Sommerstedt

Næstved Teaterforening
ved Jonna Génsbøl

BørneKulturhuset
ved Børnekulturkonsulent Lis Olsen

Næstved Cityforening
ved Anne Steen

Næstved Egnsteater

Grønnegades Kaserne, Kulturcenter
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