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TAK FOR STØTTEN: 
Amager Øst Lokaludvalg
Amager Vest Lokaludvalg
Københavns Kommune
Det norske Udenrigsministerium
Performing Arts Hub Norway

For ottende gang åbner hele otte kulturinstitutioner på Amager 
dørene til en magisk efterårsuge med spændende, humoristisk og 
tankevækkende teater for børn og deres voksne.

Lige siden 2010 har dette stærke lokale samarbejde sat vores elskede bydel på det  
danske teaterlandkort og i år er ingen undtagelse, når vi i skolernes efterårsferie 
præsenterer intet mindre end 21 teaterforestillinger fra 15 af landets professionelle 
børneteatre samt en smuk og poetisk sanseinstallation, der kommer hele vejen fra Norge.
     Med Amager Børneteaterfestival er der noget for alle aldersgrupper.  
De unge kulturpiloter fra Urban-planen har nemlig igen besøgt den årlige Aprilfestival 
og er kommet hjem med topkarakterer til den tankevækkende og humorfyldte 
ungdomsforestilling ”Fucking Åmål”.  
     Dette år tager vi desuden et nyt spillested i brug, når Islands Brygge Bibliotek lader 
publikum besøge deres hemmelige og underjordiske boglager.  
     Amager Børneteaterfestival åbner søndag den 15. oktober på ZeBU med den poetiske 
dukkeforestilling ’Flyv’.  
     Vi glæder os til at se jer!

ARRANGØRER & ADRESSER

Bibliotekshuset • Rodosvej 4 • www.bibliotek.kk.dk/biblioteker/-bibliotekshuset
Børnekulturhus Ama’r • Øresundsvej 8B • www.bornekulturhusamar.kk.dk
Islands Brygge Bibliotek  • Njaldsgade 15, kælderen • www.bibliotek.kk.dk/bibliotek
Kulturhuset Islands Brygge  • Islands Brygge 18 • www.k-i-b.dk
Kvarterhuset • Jemtelandsgade 3 • www.kvarterhuset.dk
Solvang Bibliotek • Remisevej 14 • www.bibliotek.kk.dk/biblioteker/-solvang
ZeBU • Øresundsvej 4 • www.zebu.nu
Ørestad Bibliotek • Arne Jacobsens Allé 19  • www.bibliotek.kk.dk/biblioteker/-orestad

Køb af billetter og tilmelding: billetto.dk/amager-borneteaterfestival-17
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SØNDAG DEN 15. OKTOBER • KL. 14 Fra 5 år

ZEBU 40 kr. pr. person

Teater Patrasket 

FLYV - ÅBNINGSFORESTILLING
Poetisk dukketeater om den forældreløse dreng Max, der brændende 
ønsker sig at kunne flyve, men bliver mobbet og solgt til et cirkus. Men så 
møder han girafkvinden Lily…

Arthur og Marta er to meget gamle dukkeførere, som har været sammen hele livet. 
Med en magisk pavillon som omdrejningspunkt opfører de historien om den stak-
kels forældreløse dreng Max, der brændende ønsker sig at kunne flyve. Helt ensom i 
verden må Max gå grueligt meget igennem – ydmyget på børnehjemmet og udnyttet 
i cirkus. Lige indtil han møder girafkvinden Lily og den store kærlighed, der måske 
giver ham vinger…
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”… en smuk og følsom og 

dybt nostalgisk forestilling 

for skolestarterne …”  

Anne Middelboe 

Christensen, Teateravisen 
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MANDAG DEN 16. OKTOBER • KL. 9:30 OG KL. 11 4 - 10 år

SOLVANG BIBLIOTEK 40 kr. pr. person

Syddjurs Egnsteater

KÆMPEN SOM IKKE HAVDE HJERTE I  LIVET
En kæmpe har gemt sit hjerte på et hemmeligt sted og lagt en 
forbandelse over landet. 

Dyrene sulter og mennesker forvandles til sten. Kongesønnen Askefis drager ud for at 
tage kampen op mod kæmpen. På sin vej knytter han nye venskaber, som hjælper ham 
på den farefulde færd.

Historien om kæmpen og den tapre kongesøn er et fortryllende flot dukkeeventyr om at 
have hjertet på det rette sted. 
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MANDAG DEN 16. OKTOBER • KL. 10 5 - 10 år

BØRNEKULTURHUS AMA’R 40 kr. pr. person

Det Lille Turnéteater

INGEN VERDENS TING
Ingen Verdens Ting er en interaktiv forestilling og en sød og rørende 
fortælling om en lidt ensom pige, der går på opdagelse på loftet blandt 
sommerminder og edderkopper.

”Det er som om, alle dagene har en hemmelighed i ærmet. Som om de mørke vinterdage 
er fyldt med magi”, siger Pigen: ”Og det er som om der er nogen derinde i mørket …” 
Hun beslutter sig for at gå på opdagelse på loftet, og her møder hun den usynlige 
Ingenting, der er blevet glemt. Pigen vil hjælpe Ingenting tilbage til verden, og her skal 
publikum hjælpe til. Ingen Verdens Ting er en forestilling, hvor video, lyd og animationer 
leger med virkeligheden og skaber både virtuelle rum og væsener. Og en leg, hvor 
publikum bliver inviteret med til at skabe oplevelsen. 
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MANDAG DEN 16. OKTOBER • KL. 10 1 ½ - 4 år

KVARTERHUSET 40 kr. pr. person

Randers Egnsteater

VÆK?
VÆK? er en poetisk, kærlig og humoristisk forestilling om ting og 
tanker, der bliver væk. Og om den store lykke det er, når det glemte 
dukker op igen. 

Hvor er den? Væk!

Det er en lille katastrofe, når ting forsvinder. Og en ældre dame kan jo ikke altid finde 
sine ting. Indimellem glemmer hun endda, hvilken dag det er... og netop i dag er det en 
ganske særlig dag.
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TIRSDAG DEN 17. OKTOBER • KL. 9.30 & KL. 10.30 2,5 - 5  år

ISLANDS BRYGGE BIBLIOTEK 40 kr. pr. person

Teatergrad

VERDENS HISTORIER
Musikalsk historiefortælling for de mindste i bibliotekets 
stemningsfyldte kælderlokale fyldt med bøger. 

Det er aften i Danmark og sengetid for de fleste børn. Men pigen Soleima er ikke som 
de fleste. Hun er nemlig biblioteks-alf. Og alfer har som bekendt ikke brug for at sove. 
Derfor har hun aldrig prøvet det, men hun vil så gerne!

Heldigvis bor Soleima på biblioteket med reoler, der bugner af bøger. Og hun elsker at gå 
på opdagelse i dem. Måske står der noget om det i en af bøgerne. Soleima finder tre:  
Én om Sydkorea, en om Canada og en om Sydafrika. I Sydkorea møder hun tvillingerne 
Min-Jun og Min-Jae – mon de kan lære hende at sove?
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TIRSDAG DEN 17. OKTOBER • KL. 10 3 - 8 år

SOLVANG BIBLIOTEK 40 kr. pr. person

Teatret Lampe

ØNSK - FRIT EFTER DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

En humoristisk og poetisk kærlighedshistorie om hvad der kan ske, når 
man ønsker.

Da tinsoldaten ser danserinden første gang, ønsker han, at hun var hans kone. Men en 
tilfældighed sender den standhaftige tinsoldat af sted på en lang og eventyrlig sørejse 
til havets bund, hvor han bliver slugt af en fisk. Først herefter kan hans ønske gå i 
opfyldelse – om end ikke helt som han havde forestillet sig…

’Ønsk’ er en forestilling for mindre børn spillet med helt enkle virkemidler: Blyanter, saks 
og papir - ledsaget af stemningsfuld levende akustisk guitarmusik.
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T1RSDAG DEN 17. OKTOBER • KL. 11 Fra 4 år

KVARTERHUSET 40 kr. pr. person

Teater AstaBasta

HALFDANS ABC
Rim og remser, bogstaver på vers. Teater AstaBasta inviterer på 
musikalsk teater med udgangspunkt i de skønne bogstavrim fra Halfdan 
Rasmussens ’ABC’.

Sammen med musiker Lise Sine Christensen tager skuespiller og dukkespiller 
Karina Nielsen bogstaverne fra Halfdan Rasmussens mest kendte værk under kærlig 
behandling. 

’ABC’ er en klassiker i dansk børnelitteratur. De fleste børn eller barnlige sjæle kan sikkert 
også et par rim udenad eller synge med på sangene. Og hvis ikke, så lærer de det med 
garanti, når Asta Basta kigger forbi.
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ONSDAG DEN 18. OKTOBER • KL. 11 4 - 99 år

ØRESTAD BIBLIOTEK 40 kr. pr. person

Svanen. Dansk-tjekkisk dukketeater

DAVID OG GOLIATH
En action- og humørfyldt forestilling om den poetiske lille hyrdedreng, 
der overvinder en rå kæmpe. Forestillingen er dramatiseret og instrueret 
af den kendte og prisbelønnede børnebogsforfatter Josefine Ottesen.

Selv om David er en god hyrde, der passer sine får, bliver han hånet af sine brødre, fordi 
han hellere vil spille harpe og synge end slås. Men David kan noget andet. Han har 
indføling og omsorg og er ikke bange for at forsvare dem, der bliver forfulgt og hånet, 
uanset om det er vildfarne får eller en fortvivlet konge.



11

ONSDAG DEN 18. OKTOBER • KL. 11 4 - 10 år

KVARTERHUSET 40 kr. pr. person

Det Lille Turnéteater

GREV GRIS
En medrivende, skør og gakket forestilling baseret på Thorstein 
Thomsens kendte billedbog.  

Fire lyserøde stofbleer og en ghettoblaster. Det er alt Peter Holst har brug for til at 
fortælle historien om Prins Knud og den lille gris, som skal tilpasses til livet ved hoffet. 

Her er fortælleteater i topklasse med præcist og overskudsfyldt figurarbejde og et godt 
blend af galoperende glæde og sviende alvor. For selv om humøret er i højsæde, er det 
også en forestilling, der handler om, hvad det betyder at vokse op, blive venner og ikke 
mindst at anerkende sig selv.
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ONSDAG DEN 18. OKTOBER • KL. 16 13 - 18 år

KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE 40 kr. pr. person

Teater HiLS DiN MOR / Teater Vestvolden

FUCKING ÅMÅL
Baseret på den svenske kultfilm af samme navn. En fortælling om at bo i 
verdens kedeligste by og ikke være ligesom alle de andre. 

Der sker intet i Åmål, og de unge udvisker kedsomheden med fester, alkohol og absolut 
ingenting. Hvis du falder lidt uden for normen, kan byen være et helvede at bo i.  
Det er fordommenes holdeplads, og selvom Agnes har boet i byen i næsten to år, har 
hun stadig ingen venner. Elin derimod er skolens mest eftertragtede pige og selv om det 
ikke passer, siger rygterne at hun har været i seng med stort set alle drengene. Agnes er 
håbløst forelsket i Elin, men hun tør ikke sige det, fordi hun er bange for at blive mobbet. 
Da de to unge pigers veje endelig krydses, går det op for dem, at de har en hel del til 
fælles - og en uventet rejse tager sin begyndelse.
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TORSDAG DEN 19. OKTOBER • KL. 9 & 10.15 1½ - 4 år

BIBLIOTEKSHUSET PÅ RODOSVEJ 40 kr. pr. person

Teatret KrisKat  

DADA 
Teatret KrisKat lader de allermindste møde verdens mangfoldighed i 
form af et kludetæppe med mange hemmeligheder.

DADA! MOMOO! Drrrrrrr! 

Hvad er DADA? Hvor er DADA? DADA er alt og ingenting. En perle der driller, danseben, 
et vandet væsen, børnenes fingre.

Hvor er verden stor! Farverig og fin. Og fuld af overraskelser. Teatret KrisKat lader de 
allermindste børn møde verden gennem et fantasitæppe, der danner rum og ramme om 
en ordløs, abstrakt og fjollet opdagelsesrejse.
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FREDAG DEN 20. OKTOBER • KL. 9.30 OG 10.30 6 - 10 år

BØRNEKULTURHUS AMA’R 40 kr. pr. person

Teater Kompas

HVOR GÅR DRØMMENE HEN?
Vi drømmer og dagdrømmer. Men hvad sker der med drømme, der ikke 
bliver brugt? Er der nogle andre, der får dem? Kan man dele en drøm? 
Eller kan ens drøm blive stjålet?

I videokunstneren Magnus Fuhrs magiske drømme-univers møder vi en dreng, der 
overvinder sig selv for at forfølge sin drøm. Drengen havde en drøm, men den blev 
stjålet af drømmefangerne. Drengen er bange, men han beslutter sig for at tilbageerobre 
sin drøm. På sin vej møder han en pige, der ligesom ham, tror på, at drømme kan gå i 
opfyldelse. 
’Hvor går drømmene hen?’ er en poetisk historie om, hvordan drømme kan blive til 
virkelighed og om hvordan vores drømme kan fortælle os om os selv.
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FREDAG DEN 20. • KL. 10 Fra 4 år

ØRESTAD BIBLIOTEK, DRAMASALEN 40 kr. pr. person

Teatret Fair Play

ET ORD ER ET ORD
En humoristisk, tankevækkende og filosofisk forestilling om ord og 
ordenes kraft – for børn i alle aldre.

Står du og mangler et ord? Så kom og køb lige præcis det ord, du har brug for! Butikken 
er åben og har masser af ord på lager. Gode ord. Rare ord. Legeord. Frække ord. Korte 
ord. Billige ord. Vrede ord, som ligger i vredekassen, og som ikke må lukkes ud. Ord som 
rimer. Ord som kan sættes sammen og pilles fra hinanden. Dyre ord, som koster mange 
penge. Det dyreste ord er så dyrt, at ingen har råd til at købe det. Det dyreste ord er så 
dyrt, at man kun kan forære det væk.
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LØRDAG DEN 21. OKTOBER • KL. 11 & 13 5 - 10 år

BØRNEKULTURHUS AMA’R 40 kr. pr. person

LiminalDK     

MARSMAND
Gennem dans, sang og leg sættes spørgsmålstegn ved ting som både 
voksne og børn tager for givet såsom de forskellige følelser, vi føler og 
tyngdekraften der holder os nede på jorden.

Ellen møder Marsmand. Marsmand taler ikke vores sprog og forstår ikke begreber som 
tid eller fantasi. Ellen forstår til gengæld ikke, hvordan universet hænger sammen, eller 
hvilken verden Marsmand kommer fra.

Publikum inviteres med ind i forestillingen, når tid og andre svære koncepter skal 
forklares til Marsmand og svære spørgsmål undersøges: Hvad er tal? Hvordan hænger 
universet sammen? Hvordan fungerer tiden, og hvor lang er uendeligheden?
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LØRDAG DEN 21. KL. 10, 12 & 14 OG SØNDAG DEN 22. KL.10 & 12 1½ - maks 3 år

ZEBU 40 kr. pr. person

Ostwald/Uvaas (NO)     

KORP, KORP
Roligt og uden ord inviterer to venlige væsener de helt små børn til 
at gå på opdagelse i et fortryllende landskab af bevægelse, lyd og 
scenografiske mobiler.

KORP, KORP er en interaktiv forestilling for de helt små. Børnene inviteres til at gå 
på opdagelse i et landskab af lyd, bevægelse og scenografiske mobiler inspireret af 
nordens landskaber med vulkaner, mosklædte øer, marker, kyster, bjerge og fjorde, og 
de får lov til at se, lugte, høre, mærke og indtage rummet sammen med to dansere – to 
mærkværdige men venlige væsner. Måske er de mennesker, måske er de fugle? Det er 
igennem deres øjne, at dette fortryllende univers udfolder sig, mens årstiderne skifter.
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SØNDAG DEN 22. OKTOBER • KL. 13 & 15 Fra 6 år

KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE 40 kr. pr. person

Cantabile 2

SPOR AF DYR
Spor af Dyr er en sanselig og publikumsinddragende forestilling om at 
være anderledes og om at møde det ukendte.

Et fremmed murmeldyr ankommer til en dansk skov. Men vil dyrene i skoven lade 
murmeldyret blive? Skovens Stormøde er rammen om forestillingen, og publikum er 
Skovalferne, der – som skovens dyr – er del af den samling, der skal tage en beslutning. 

Dybt inde i skoven – i Skovalfernes Lysning – skabes en intens og magisk stemning, 
når de 30 tilskuere klædt i skovalfekapper træder ind i historien og sammen med de to 
skuespillere giver den liv.
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BØRNEKULTURHUS AMA’R

TEATERWORKSHOPS
Børnekulturhus Ama’r inviterer traditionen tro til værksteds-aktiviteter. 
Der er værksteder for dig, som kan lide at spille teater og være på en 
scene, og der vil også være billedværksted med teatertema, hvor du 
både kan lave scenografi, dukketeater og meget andet sjov.

SØNDAG DEN 15. TIL LØRDAG DEN 21. OKTOBER • KL. 10 - 15 Hele familien

BAG OM TÆPPET 20 kr. pr. person

Kreative værksteder med 
masker, dukker, ansigtsmaling og 
scenografi. Familieworkshops for 
børn og voksne.  
Værkførere: Maria Lau Krogh, 
Clorofile og Roar Lerche. 

Tilmelding ikke nødvendigt. 
20 kr. pr. person for materialer, 
betales ved værkstedet. 

TIRSDAG DEN 17., ONSDAG DEN 18. & TORSDAG DEN 19. OKTOBER • KL. 10 - 15

TEATER, FORTÆLLING, SANG OG SKUESPIL Fra 8 år

Workshop med teater, fortælling, sang og 
skuespil. Hver dag sit tema og indhold.  
Tilmelding, maks 15 børn. 
Instruktører: Aske Ebbesen, Marie Louise Riis 
Cornelius og Line Østergaard.

Mød op kl. 10 og husk madpakken.  
Der afsluttes kl. 14.30 med forestilling,  
hvor forældre, søskende og andre er velkomne.

Gratis, men tilmelding nødvendig på  
www.billetto.dk/amager-borneteaterfestival-17



DATO OG TIDSPUNKTER FORESTILLING ALDER  STED
Søndag den 15. • kl. 14 Teater Patrasket • FLYV - 

Åbningsforestilling
Fra 5 år ZeBU

Mandag den 16. • kl. 9:30 & 
kl. 11

Syddjurs Egnsteater • Kæmpen 
som ikke havde hjerte i livetet

4 - 10 år Solvang Bibliotek

Mandag den 16. • kl. 10 Det Lille Turnéteater •  
Ingen Verdens Ting

5 - 10 år Børnekulturhus 
Ama’r

Mandag den 16. • kl. 10 Randers Egnsteater • Væk? 1½ - 4 år Kvarterhuset

Tirsdag den 17. •  
kl. 9.30 & kl. 10.30 

Teatergrad •  
Verdens Historier

2,5 - 5  år Islands Brygge 
Bibliotek

Tirsdag den 17. • kl. 10 Teatret Lampe • Ønsk 3 - 8 år Solvang Bibliotek

Onsdag den 18. • kl. 11 Svanen. Dansk-tjekkisk 
dukketeater • David og Goliath

4 - 99 år Ørestad Bibliotek

Onsdag den 18. • kl. 11 Det Lille Turnéteater • Grev Gris 4 - 10 år Kvarterhuset

Onsdag den 18. • kl. 16 Teater HiLS DiN MOR  
Fucking Åmål

13 - 18 år Kulturhuset Islands 
Brygge

Torsdag den 19. • kl. 9 & 10.15 Teatret KrisKat •  
DADA 

1½ - 4 år Bibliotekshuset på 
Rodosvej

Fredag den 20. • kl. 9.30 & 
10.30

Teater Kompas •  
Hvor går drømmene hen?

6 - 10 år Børnekulturhus 
Ama’r

Fredag den 20. • kl. 10 Teatret Fair Play •  
Et ord er et ord

Fra 4 år Ørestad Bibliotek, 
Dramasalen

Lørdag den 21. • kl. 11 & 13 LiminalDK •  
Marsmand

5 - 10 år Børnekulturhus 
Ama’r

Lørdag den 21. kl. 10, 12 & 14 
& søndag den 22. kl.10 & 12

Ostwald/Uvaas (NO) •  
Korp, korp

1½ - 
maks 3 år

ZeBU

Søndag den 22. • kl. 13 & 15 Cantabile 2 •  
Spor af Dyr

Fra 6 år Kulturhuset Islands 
Brygge 

Søndag den 15. til lørdag den 
21. • kl. 10 - 15

Teaterworkshop: Bag om tæppet 
(20 kr. pr. person)

3 - 12 år Børnekulturhus 
Ama’r

Tirsdag den 17., onsdag den 
18. & torsdag den 19.  
kl. 10 - 15

Teaterworkshop: med teater, 
fortælling, sang og skuespil  
(Gratis med tilmelding)

Fra 8 år Børnekulturhus 
Ama’r

KØB AF BILLETTER OG TILMELDING:  billetto.dk/amager-borneteaterfestival-17

Forestillingerne koster 40 kr. pr. person.   
Teaterworkshop: Bag om tæppet koster 20 kr. pr. person. Betales på værkstedet.  
Teaterworkshop: Teater, fortælling, sang og skuespil er gratis, men tilmelding nødvendig.




