En fælles oplevelse
i efterårsferien
12. til og med 18. oktober

Amager

Børneteater
Festival

2 0 1 4

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. De to særforestillinger
SMACK! (fra 6 år) og ”Sand Forvirring” (fra 8 år) er gratis, 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
Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2A
afs.kk.dk
Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19
bibliotek.kk.dk/biblioteker/orestad
Teater ZeBU, Øresundsvej 4
zebu.nu
Forside foto: Kai Büchner Fra forestillingen: I begyndelsen var begyndelsen

Velkommen til Amager Børneteaterfestival 2014
For femte år i træk åbner 8 kulturinstitutioner på Amager dørene til
en magisk efterårsuge med spændende, humoristisk og tankevækkende teater for børn og deres voksne. Det er et stærkt lokalt samarbejde, der står bag den årlig tilbagevendende Amager Børneteaterfestival, som siden dens start i 2010 har sat vores elskede bydel
på det danske teaterlandkort.
Igen i år fyldes skolernes efterårsferie til bristepunktet med 25
teaterforestillinger fra 13 af landets mest spændende teatre, samt
som noget nyt et gæstespil fra Sverige. Og 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 igen besøgt den årlige Aprilfestival og kommet
hjem med et hav af anbefalinger. Og denne gang er der blevet plads
til 2 udvalgte gratis forestillinger til de lidt ældre børn.
Sædvane tro har vi en særdeles velrenommeret forestilling som åbner festivalen. Det er det internationalt velansete teater Åben Dans
fra Roskilde, der præsenterer sin Reumert nominerede danseforestilling ”HANe og HUNd”, søndag den 12. oktober kl 14 i ZeBU.
Fra Lund i Sverige kommer Teater Sagohuset med deres næsten
ordløse men meget lyd- og billedmættede forestilling for de allermindste ”Mere Max”, mandag den 13. oktober kl 10 og kl 11.30 i
Kvarterhuset Amagerbro.
Og selvfølgelig er der ugen igennem gratis teaterværksteder i Børnekulturhus Ama’r for de børn, der selv har lyst til at stå på scenen
og 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
Amager Fælled Skole
Ørestad Bibliotek
Teater ZeBU

Amager Børneteater Festival er støttet af:

Foto Ditte Valente

søndag 12. oktober kl 14 Teater ZeBU

HANe og HUNd
Åben Dans

ÅBNINGSFORESTILLING
Aldersgruppe fra 4 til 10 år,
pris 30 kr.
Køb online www.kvarterhuset.dk
Med udgangspunkt i dyrenes
univers af lyde, bevægelser og
deres på en gang fremmede
men også genkendelige adfærd,
er instruktør Catherine Poher,
koreograf Thomas Eisenhardt
og komponist Peter Bastian
gået lige i kødet på livets evige
dans mellem Han og Hun.
Og der er der kommet en både
vild, morsom og poetisk danseforestilling ud af, der sprutter
af musik, sjove bevægelser og
store spørgsmål.

I begyndelsen.
Før den begyndelse du tænker
på.
Før der var noget
- var alt kun En.
En dag delte En sig i to:
En dreng og en pige
En mand og en kvinde
En han og en hun
-og mellem dem var livets
mysterium.

4
til
10 år

Forestillingen blev her i foråret
nomineret til en Reumert som
Årets Børneforestilling og skal
om lidt ud og præsenteres ved
internationale festivaler i Sverige og Østrig. De begejstrede
anmeldere skrev bl.a.: ”morsom og særpræget koreografi,
der elegant bevæger sig udenom dansens mange klicheer,
lige fra ballroomdans til stammeritualer og ballet.” og ”Som
så ofte før i Aaben Dans’ børneforestillinger har Ole Birger
Hansen stor flair for at kommunikere med det unge publikum,
der klukker af grin, når den
høje mand spankulerer afsted
med dyriske benløft eller folder
sig ud i kurtiserende hanedans
oppe på en taburet.”

mandag 13. oktober kl 10 og kl 11.30 Kvarterhuset Amagerbro

Mere Max

Teater Sagohuset (Lund, Sverige)

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

Du er inviteret til Max’ drømmeverden,
en verden hvor bamser kan flyve og biler
kører op ad væggene. Og Max er ikke én,
men to, tre … for det er tre rare performere fra Teater Sagohuset i Sverige der
byder jer velkommen til din helt egen ø,
hvor græsset vokser op i himlen og hvor
der er et varmt lys for alle sanser: et
sted, der vil op og ned, kryds og tværs,
hvor bolde selv hopper tilbage og balancerer på en snor.
Mere Max er en næsten ordløs, stemningsfuld og overraskende oplevelse for
de allermindste.

fra
1 år

Fotograf: Ilkka Häikiö

mandag 13. oktober kl 9.30 og kl 11 Kulturhuset Islands Brygge

I begyndelsen var begyndelsen

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

4
til
8 år
Foto: Kai Büchner

Først var ordet … ”Hov!” En stjernehimmel og en planet. Lys og mørke.
Jord og vand. En papkasse. Og noget
der vokser. Og nogen der gøer. Og
nogen der skændes. Og så nogen der
holder det hele forsigtigt i en hånd.
I begyndelsen var begyndelse er som
en rumrejse til et sted ikke så langt
herfra. Og vi er i godt selskab, når den
meget erfarne børneteatermand Claus
Mandøe fra De Røde Heste er vores
nænsomme guide.

tirsdag 14. oktober kl 9.30 og kl 10.30 Kvarterhuset Amagerbro

Indeni

Barkentins Teater

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

Indeni er en forestilling om at kunne
gennemskue hvad der er bag noget
andet. Det sker at ting ligner noget
vi kender; men indeholder noget helt
andet, og andre gange ser vi noget helt
nyt, som indeholder noget gammelkendt.
Det er Ole Barkentins nyeste forestilling og det vil sikkert igen blive en fryd,
at se, hvordan han har gjort det til sit
speciale, at få publikum til at ”leve
med” i en åben form, hvor der er plads
til at de unge tilskuere blander sig.

1½
til
4 år

onsdag 15. oktober kl 10 og kl 11.15 Solvang Bibliotek

blÆst

Teaterværkstedet Madam Bach
blÆst er en sanselig og visuel
forestilling, hvor de 2 til 6 årige
inviteres med på en rejse med
vinden og hvor et enkelt vindpust
kan åbne for de største spørgsmål. De to performere tager os
med på en sympatisk og fantasifuld oplevelsesrejse i små forvandlingsbilleder fra den mildeste
sommerbrise til den mest rasende storm. Forestillingen har
med stor succes turneret både i
Brasilien og Japan.

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

2
til
6 år

onsdag 15. okt. kl 10 og kl 12.30 Kulturhuset Islands Brygge

Jason

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

4
til
8 år

Jason vil gerne blive én af de største
græske helte og derfor skal han sejle ud
på en farefuld rejse for at finde Det Gyldne
Skind og stjæle det fra de drager der
bevogter det. De to skuespillere fra Asterions Hus fortæller den både drabelige
og morsomme historie, så børnene bliver
medskabende og grænsen mellem virkelighed og fantasi bliver nedbrudt. Tilbage
står kunsten at fortælle en god historie
med få virkemidler.
onsdag 15. oktober kl 9.30 og kl 12 Bibliotekshuset

Havets mor
Valborgs Mave

Aldersgruppe fra 5 til 9 år, pris 30 kr,
køb online www.kvarterhuset.dk

”Havets mor” er et oldgammelt
sagn, der stammer fra Grønland.
Og teater Valborgs Mave fortæller
den intenst, så både store og små
kan leve sig ind i rollen som hjælpeånder, tage form af de forskellige dyr, som giver styrke og hjælp
på rejsen. Børnene inddrages og
det er op til dem om Havets Mor
bliver god igen. Et fængslende og
evigtgyldigt undervandsdrama,
som handler om grådighed, ydmyghed og respekt.

5
til
9 år

torsdag 16. okt. kl 10 & kl 12 på Børnekulturhus Ama’r

Grisk

Limfjordsteater
Aldersgruppe fra 5 år, pris 30 kr, køb online www.kvarterhuset.dk
”Jeg vil gerne smage min bedste vens slik, men jeg vil under ingen
omstændighed dele ud af mine skumbananer!” eller ”Jeg vil have
mere tid end andre! Er jeg så grådig?”
Er grådighed godt eller skidt? Sort eller hvidt? GRISK byder børnene ind til en sanselig, sjov og finurlig oplevelse af hvad grådighed
er. For børn har, lige som alle andre, grundlæggende behov - men
hvornår bliver behov til grådighed? Og hvorfor er der tit konflikt,
smerte og opløsning forbundet med en grådig handling? I GRiSK
undersøger de to performere grådighedens væsen, eller som en anmelder skrev: ”skuespillerne viser livet som en leg i en sandkasse.
Genkendeligt, anskueligt, filosofisk og poetisk”.

fra
5 år

torsdag 16. oktober kl 11 og kl 17 på Amager Fælled Skole

Sand Forvirring

Teater Minsk og ZeBU

SÆRFORESTILLING!

Aldersgruppe fra 8 år,
pris GRATIS, bestil plads på
www.kvarterhuset.dk

”Jeg krammede hende, nej, han klemte mig”. Eller: ”Hun holdt mig
fast, nej, jeg forsøgte at få ham til at slappe af”. Til vores egen overraskelse oplever vi ting og hændelser ofte ret så forskelligt. Det er
det forestillingen Sand Forvirring sætter i spil gennem mødet mellem to mennesker. Og vi ser, at selv ”sandheder” afhænger af, hvem
og hvordan de opleves.
Sand Forvirring er en danseforestilling, en musisk-kropslig fortælling om mennesker og sandheder. De to unge dansere udforsker
i en dramatisk, legende og poetisk stil nogle af de sandheder vi
omgiver os med.
Men hvem bestemmer hvad der er sandt, og hvor lidt kan man være
enige om og stadig være venner? Det er spørgsmål og dilemmaer
de unge tilskuere sikkert vil genkende og i slutningen overraskende
blive inddraget i.
I hvert fald var de unge kulturpiloter fra Urbanplanen ikke i tvivl, da
de valgte Sand Forvirring som én af deres favoritter.

fra
8 år
fra
8 år

Foto Søren Meisner

fredag 17. oktober kl 11 og kl 17 på Teater ZeBU

SMACK!

Teater Værk

SÆRFORESTILLING!

6
til
10
år

Foto Jesper Hasseltoft

Aldersgruppe fra 6 til 10 år,
pris GRATIS, bestil plads på
www.kvarterhuset.dk
Hr Pok ejer en skønhedssalon.
Her lever han sammen med
Uret, en tyran som aldrig lader
ham være i fred. Men en nat
åbner Uret sig og Hr. Pok opdager til sin store forbavselse Frk.
Frøken, som Uret har spærret
inde. Han befrier hende, og nu
starter en hæsblæsende jagt på
liv og død.
SMACK! er noget så særligt som
et action-animation-dukke- og
objektteater, hvor den lille Hr
Pok – når det gælder - forvandler sig til en Supermand,
iført flagrende kappe og seje
briller og kaster sig ud, som
en anmelder har beskrevet ”i
rasende kampe med håndholdte
våbenskyts, bragende bomber
der planter dramatiske lysglimt
og efterlader sårede kroppe og
smadrede ting. Men så bløder et
lille fnug et hjerte op og kalder
på fred”.
Spænding, humor og de dygtige
dukkespillere fra Teater Værk
har gjort SMACK! til én af de to
forestillinger, som Børnekulturpiloterne har udvalgt efter deres
besøg til den store børneteaterfestival i Holstebro.

fredag 17. oktober kl 9.30 og kl 10.45 Bibliotekshuset

Åbent hus
Riddersalen

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

Ragnhild mindes sin fødselsdag
for længe siden, hvor tøjhunden
Hunni blev væk et eller anden
sted i det store dukkehus. Hun
og kludedukken Hans leder
overalt og i deres søgen bevæger de sig gennem det ene rum
efter det andet.
Godt hjulpet af den overskuelige
scenografis finurlige detaljer
og af dukkeføreren og musikken, bliver sorg og savn til sidst
til glæde vendt, før dagen er
omme.

Foto Bjarne Stæhr

fredag 17. oktober kl 9.30 og kl 11 Ørestad Bibliotek

Æble 3-2-1
Teater Gazart

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

Hvis jeg si’r æble, si’r du så træ-2-1, tagfat, godnat. Og hvis jeg
spø’r, om du er sart, si’r du så nej da, smart, snart, det er klart! Og
hvis jeg lægger mig ned og ruller, får du så kuller eller gi’r en kold
skulder? Ord, lyd og kroppe tvistes,
bøjes, vrides, strækkes og forstærkes. Alt er muligt, for alt er en leg.
En varm og legende absurd forestilling med to dansere og livemusik af den prisbelønnede guitarist Søren Dahl Jeppesen.
2

til
6 år

Foto Thomas Petri

lørdag 18. oktober kl 10.15 og kl 11.30 Solvang Bibliotek

Den lille båd
Teater KrisKat

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

En rengøringsmand finder ved et
tilfælde en bog. Manden bliver så
grebet af historien at han straks
begynder at forestille sig at han er
hovedpersonen: kaptajnen. Stolt
styrer han båden og kommer ud
på en sjov og eventyrlig rejse. Lige
indtil den dag hvor den store bølge
tager ham helt op til himlen, som
bliver hans nye hjem. Og her er alt
anderledes. Men et paradis.
Den Lille Båd er en enkel, humoristisk og sanselig forestilling.

2
til
5 år

lørdag 18. oktober kl 10 og kl 11.30 Ørestad Bibliotek

Lyde i natten
Teater Fair Play

aldersgruppe fra 3 år, pris 30 kr,
køb online www.kvarterhuset.dk

Kom med på en drømmerejse til det fantastiske nat-køkken, hvor de
lystige nat-bagere bager, så melet flyver om ørerne på dem. Drengen Hans bliver vækket af lydene i natten, og det bliver starten på en
natlig rejse. Om morgenen vågner Hans igen i sin seng. Denne gang
til duften af nybagt brød … Lyde i natten er inspireret af børnebogen
”In the Night Kitchen” af Maurice Sendak.

fra
3 år

Foto David Trood

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, 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.
God fornøjelse!

Teaterværksteder Børnekulturhus Ama’r man.-lør.
Teaterværksteder
Hver dag i festivalen, fra mandag til fredag kl 10 til kl 15 og om lørdagen fra
kl 11 til kl 15, er der åbne værksteder for børn i Børnekulturhus Ama’r.
Tilmelding er kun nødvendig for institutioner og grupper over 8 personer på 32
84 32 11 eller på bkhtilmelding@amager-kulturpunkt.dk
Det er gratis at deltage.
Hver dag er der et nyt tema og i løbet af dagen fortælles der også en spændende historie, der i kombination med de åbne værksteder stimulerer børnene
til at afprøve deres kreative og fantasifulde ideer.
Mandag kl. 10-15 Gøgl og cirkus
Skuespiller og gøgleren Signe G. Thomsen lukker op for en række fantasifulde
og fysiske værksteder med teater og gøgl.
Hver time sættes aktiviteter i gang med forskellig fokus såsom mime-teknik,
hatteteater, klovneri, akrobatik, teaterøvelser.
Tirsdag kl. 10-15 Dukketeater
Marionetdukke-værksted med billedkunstner Maria Lau Krogh viser hvordan
du kan lave din egen dukke og gøre den levende ved hjælp af snore.
Onsdag kl. 10-15 Scenografi
Skab din egen teaterscene i en kukkasse. I selskab med billedkunstner Maria
Lau Krogh arbejder børnene med scenografi og teaterrum.
Torsdag kl. 10-15 Masker
Dagens tema er teatermasker. Her kan du skabe din egen maske og der fokuseres på udtryk og karakter. Værkstedsbestyrer er billedkunstner Maria Lau
Krogh.
Fredag kl. 10-15: Pop-op dukker
Billedkunster Maria Lau Krogh trækker i dag i arbejdstøjet og skaber med
børnene pop-op pindedukker i kræmmerhus.
Lørdag kl. 11-15 Små dukker og teaterscener
Sidste værksted i denne festival har fokus på de små ting. Små dukker og
teaterscener; der arbejdes med sceneopbygning og dukketeater. Værkstedsbestyrer er billedkunstner Maria Lau Krogh.

Program Amager Børneteaterfestival 2014
Søn. 12. okt. kl 14
HANe og HUNd
Teater ZeBU
4 – 10 år

Tor. 16. okt. kl 10 og kl 12
Grisk
Børnekulturhus Ama’r
Fra 5 år

Man. 13. okt. kl 10 og kl 11.30
Mere Max
Kvarterhuset Amagerbro
Fra 1 år

Tor. 16. okt. kl 11 og kl 17
Sand Forvirring
Amager Fælled Skole
Fra 8 år

Man. 13. okt. kl 9.30 og kl 11
I begyndelsen var begyndelsen
Kulturhuset Islands Brygge
4 – 8 år

Fre. 17. okt. kl 11 og kl 17
SMACK!
Teater ZeBU
6 – 10 år

Tirs. 14. okt kl 9.30 og kl 10.30
Indeni
Kvarterhuset Amagerbro
1½ - 4 år

Fre 17. okt kl 9.30 og kl 10.45
Åbent Hus
Bibliotekshuset
1½ - 4 år

Ons. 15. okt. kl 10 og kl 11.15
blÆst
Solvang Bibliotek
2 til 6 år

Fre 17. okt kl 9.30 og kl 11
Æble 3-2-1
Ørestad Bibliotek
2 – 6 år

Ons. 15. okt. kl 10 og kl 12.30
Jason
Kulturhuset Islands Brygge
4 - 8 år

Lør 18. okt kl 10.15 og kl 11.30
Den Lille Båd
Solvang Bibliotek
2 – 5 år

Ons. 15. okt kl 9.30 og kl 12
Havets mor
Bibliotekshuset
5 –9 år

Lør 18. okt kl 10 og kl 11.30
Lyde i natten
Ørestad Bibliotek
Fra 3 år

HUSK!
ÅBNINGSFORESTILLING:
Grafisk design Milla Stærmose Kær

HANe og HUNd, søndag 12. okt. kl 14
Teater ZeBU

GRATIS SÆRFORESTILLING:

SMACK! Fre. 17. okt. kl 11 og kl 17
Teater ZeBU
Sand Forvirring, torsdag 16. okt. kl. 11 og
kl 17
Amager Fælled Skole
Find os på Facebook: www.facebook.com/
amagerbf

BILLETKØB:

Amager

Børneteater
Festival

2 0 1 4

Billetter købes online på www.kvarterhuset.dk eller via www.facebook.com/
amagerbf
Alle forestillinger koster 30 kroner gebyr.
De to særforestillingerne SMACK! (fra
6 år) og ”Sand Forvirring” (fra 8 år) 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.

