
VÆK • Randers EgnsTeater 
www.randersegneteater.dk

MARIEHØNEN EVIGGLAD • Teatret St. tv. 
www.teatretsttv.dk

38. Tirsdag den 20. marts. 2018 Kl. 9.30 på Elværket
39. Tirsdag den 20. marts. 2018 Kl. 11.00 på Elværket  
For børn fra 3-5 år
Varighed: 40 minutter 
 
Hvor er den? Væk!

Det er en lille katastrofe, når tingene forsvinder.
En ældre dame kan ikke altid finde sine ting. Indimellem glemmer hun endda, 
hvilken dag det er... og det er nemlig en ganske særlig dag.

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.

40. Mandag den 9. april 2018 Kl. 9.30 i SIK Slangerup  
41. Mandag den 9. april 2018 Kl. 11.00 i SIK Slangerup  
42. Tirsdag den 10. april 2018 Kl. 9.30 i Skibby Fritidscenter 
43. Tirsdag den 10. april 2018 Kl. 11.00 i Skibby Fritidscenter 
44. Onsdag den 11. april 2018 Kl. 9.30 i Rejsestalden 
45. Onsdag den 11. april 2018 Kl. 11.00 i Rejsestalden 
46. Torsdag den 12. april 2018 Kl. 9.30 på Elværket 
47. Torsdag den 12. april 2018 Kl. 11.00 på Elværket  
For børn fra 1½-4 år
Varighed: 30 minutter  
 
I SMÅ BLÅ SKO møder vi damen, der lufter folk. Hun er begejstret og fuld af 
forventninger, når en ny gåturs-kammerat melder sin ankomst. I dag skal Alfred 
komme, så de små blå sko bliver fundet frem, og det ene drømmescenarie med 
udflugtsmål afløser det andet i ventetiden. Og så lyder klokken ved entrédøren!

Der var en gang. Og der ER en gang. Og i denne gang folder farverige 
universer sig ud, mens dagens gåtur planlægges. Der er vind og vejr – og der 
er overtøj og fodtøj i lange baner. Der er tid til at glæde sig. Der er noget på 
tapetet, i skuffer, i skabe, på hylder, bag døren. Og der er ro til at lade livet gå 
sin gang i SMÅ BLÅ SKO.

28. Mandag den 19. feb. 2018 Kl. 9.30 i Skibby Fritidscenter
29. Mandag den 19. feb. 2018 Kl. 10.45 i Skibby Fritidscenter 
30. Tirsdag den 20. feb. 2018 Kl. 9.30 på Elværket
31. Tirsdag den 20. feb. 2018 Kl. 10.45 på Elværket 
32. Onsdag den 21. feb. 2018 Kl. 9.30 i SIK Slangerup
33. Onsdag den 21. feb. 2018 Kl. 10.45 i SIK Slangerup 
34. Torsdag den 22. feb. 2018 Kl. 9.30 i Rejsestalden
35. Torsdag den 22. feb. 2018 Kl. 10.45 i Rejsestalden  
For børn fra 2-5 år 
Varighed: 30 minutter 
 
Alle kender Marie. Hun er glad. Evig og altid. Bare ikke når det regner! Alle 
dyrere siger ”Flyv op til vor Herre og bed om godt vejr”. Ingen har ly til Marie, 
som får våde kolde tær. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så slimet og 
sneglesnasket ...

Frit over Halfdan Rasmussens sang af samme navn.

SMÅ BLÅ SKO • Riddersalen • www.riddersalen.dk
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LæringNu

Så er Frederikssund Børneteater igen på gaden med professionelt teater for alle aldre; 
denne gang i ny form! Vi ser frem til, at mange vil benytte sig af vore tilbud, hvor priserne 
er lidt ændrede, men læs mere om det på hjemmesiden. 

Teater medvirker til, at børn og voksne får magiske og rige oplevelser, som også er med til 
at forstå den verden, som vi alle er en del af. Dannelse kommer ikke af sig selv, ej heller et 
stærkt og varieret sprog! I Scenekunstens verden udvikles vi, så kom og tag børnene med. 

På bestyrelsens vegne, Grethe Olsen, formand

Børneteater hverdage (Institutioner og familier) 

Sokken • RandeRS egnSteateR • RandeRSegnSteateR.dk

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 9.30 og kl. 11.00 på Elværket   Børn 1½-3 år
Fredag 12. oktober 2018 kl. 9.30 og kl. 11.00 på Elværket   Børn 3-5 år
Varighed 40 minutter uden pause

Kolde fødder er der ingen, der skal have, så længe der er gode røde uldsokker, som 
luner. Nu skal der strikkes, for når den ene fod har fået en flot rød sok, så vil den anden 
også ha´ en. Det er vaskedag i dag, og tøjet ligger i en stor bunke på gulvet. Hønen 
vil gerne hjælpe med at sortere tøjet i farver, den kender ikke forskel på rødt og hvidt. 
Men den ved at sure sokker skal vaskes. Så det bliver de!

tommeliSe • teatRet FyRen og Flammen • FyRenogFlammen.dk

Mandag 26. november 2018 kl. 9.30 og 11.00 på Elværket  
Tirsdag 27. november 2018 kl. 9.30 og 11.00 i Skibby Fritidscenter 
onsdag 28. november 2018 kl. 9.30 og 11.00 i Rejsestalden 
Torsdag 29. november 2018 kl. 9.30 og 11.00 I SIK Slangerup
Varighed 40 minutter  Børn 3-99 år

Det er historien om verdens mindste pige og hendes rejse for at finde det, som giver 
livet mening. Vi oplever Tommelises poetiske tur gennem naturens universer, fyldt af 
utryghed, hjælpsomhed og udfordringer. Vi følger Tommelise i hendes eget eventyr.
På trods af sin størrelse bevarer hun håbet og lader skæbnen føre sig derhen, hvor hun 
finder nogen på sin egen størrelse.

i nattenS lyS • teateR ReFlekSion • ReFlekSion.dk

Fredag 22. februar 2019 kl. 9.30 og kl. 10.45 i SIK Slangerup  Børn 4-6 år
   Varighed 40 minutter uden pause

En magisk oplevelse af lyset i mørket.
‘I nattens lys’ åbner op for en helt ny og sanselig drømmeverden fyldt af finurlige 
hændelser og lun magi, der sætter gang i fantasien, - selv hos dem, der har svært ved 
at falde i søvn.

gRæSgRøn • gazaRt • gazaRt.dk

Mandag 4. marts 2019 kl. 9.30 og 10.30 på Elværket   Børn 0-5 år 
Varighed 30 minutter uden pause

Kriblende, krablende, klukkende græsstrå svajer rundt om publikum i Græsgrøn. Her 
er vi på opdagelse blandt stråene, der gemmer på uendelige oplevelser og mulighed-
er. Som iderige opdagelsesrejsende undersøger en danser og en musiker det levende 
landskab i det hvislende græs. Sammen fordyber vi os i plænens hidtil ubemærkede 
underverden af nye klange og melodier skabt af bevægelse og lyd. Musik får plads og 
tid til at opstå ud af alt det grønne. 

 
VeRdenS mindSte hiStoRie • teateRgRuppen Batida • Batida.dk

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 9.30 og 10.45 på Elværket 
onsdag 6. marts 2019 kl. 9.30 og 10.45 i Rejsestalden 
Torsdag 7. marts 2019 kl. 9.30 og 10.45 i Skibby Fritidscenter 
Fredag 8. marts 2019 kl. 9.30 og 10.45 I SIK Slangerup 
Varighed 35 minutter uden pause    Børn 1½-4 år

Verdens mindste historie er skrevet i en bog så lille, at kun virkelig små mennesker kan 
forstå den. Et musikalsk møde mellem en almindelig pige og en mærkelig pingvin, der 
kan stå på hovedet og fløjte. Den har for resten slået sig ned i en gummistøvle, for et 
eller andet sted skal man jo bo. Mon de to kan finde ud af at lege sammen?

Søndag • teateR patRaSket • www.patRaSket

Tirsdag 19. marts 2019 kl. 10.00 og 11.15 på Elværket Børn 4-7 år 
Onsdag 20. marts 2019 kl. 10.00 og 11.15 i SIK Slangerup Børn 4-7 år 
Varighed 40 minutter uden pause

Torstens mor skal have en baby. Torstens dårligste ven, Willy, ved godt hvorfor. Det er fordi 
Torstens mor og far ikke synes, han er nuttet nok mere, fordi de ikke elsker ham så meget 
mere. I en hel lang uge prøver Torsten at finde ud af, hvad han kan gøre: Måske vil hans mor 
og far elske ham, hvis han bliver mere nuttet? Eller hvis han rydder op på sit værelse? Han 
må prøve at forstå, hvordan det hænger sammen, det der med kærlighed…
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amled • det FoRtællende teateR • detFoRtaellendeteateR.dk

Søndag  16. september kl. 15.00 i Valhal     Børn og voksne 11-99 år 
Varighed 50 minutter uden pause

Fortællingen om drengen, hvis onkel slog hans far ihjel og bagefter giftede sig med 
hans mor. En rå og nådesløs handling. Hvad skal Amled stille op? Hvor skal han gå hen 
med sin sorg og vrede? Hvad sker der, når man lader fortvivlelse og hævnfølelse styre 
sine handlinger? Hvem er man så? Fortællingen, som er blevet givet videre igennem 
1500 år, har inspireret til en af klodens største dramaer, Hamlet! 

i BegyndelSen VaR BegyndelSen  • de Røde heSte • deRoedeheSte.dk

Onsdag  19. september 2018 kl. 16.00 på Elværket  Børn fra 4-8 år 
Varighed 45 minutter uden pause

Først var ordet … ”Hov!” En stjernehimmel og en planet. Lys og mørke. Jord og vand. 
En papkasse. Og noget der vokser. Og nogen der gør. Og nogen der skændes. Og no-
gen der holder det hele forsigtigt i en hånd …En rumrejse til et sted ikke så langt herfra.

Billedadresse:

Sikke et VejR • teateR du milde himmel • teateRdumildehimmel.dk

Lørdag  20. oktober 2018 kl. 15.00 på Elværket   Børn fra 1½-6 år  
Varighed 40 minutter uden pause

Med enkle rekvisitter trylles genkendelige og rørende situationer fra alle årstiderne. 
Forskellige dyrevenner dukker op undervejs, men de opfører sig ikke altid, som man 
regner med.

Billedadresse:

klodS hanS • teatRet FyRen og Flammen • FyRenogFlammen.dk 

Søndag  11. november 2018 kl. 11.00 i Skibby Kino  Børn fra 4-99 år 
Varighed 35 minutter uden pause

Ude på landet var der en gammel gård… Sådan starter den vidunderlige historie om 
Klodshans. Forestillingen er den velkendte fortælling om drengen Klodshans, som på 
trods af sin far og sine brødre, rider af sted på sin gedebuk til kongens slot, for at tale 
sig kongedatteren til. De to skuespillere spiller alle rollerne i en forrygende sjov og 
kraftfuld forestilling, for både børn og voksne. Der er musik, dans og vilde kostumer.
”Hallehøj… her kommer jeg”, råber Klodshans efter sine brødre.

emil og tRæmand nR. 100 • teatRet aSpendoS • aSpendoS.dk

Søndag  11. november 2018 kl. 15.00 på Elværket   Børn fra 4-99 år 
Varighed 60 minutter uden pause

Emil og træmand nr. 100 er historien om den dag, hvor Emils far får storetåen i muse-
fælden 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.

ja ja nemlig • de Røde heSte • www.deRoedeheSte.dk

Lørdag  1. december kl. 15.00 på Elværket   Børn fra 4-8 år 
Varighed 45 minutter uden pause

Der var en gang en mand og en kone. Med dem var der ingen ballade. Nej, ikke med 
de to. Nu skal I se! De to var altid alene, selv om de boede i en storby, hvor der var 
masser af folk. De gik for sig selv og kendte ikke et menneske. Men en dag frøs de 
om ørerne, og så købte de en tophue hver. Og så kunne man pludselig se dem - eller 
rettere, man kunne se deres huer …Kom og bank på døren og hør en historie.
Om en mand og en kone, som bliver til rigtige nisser.

maRiehønen eVigglad • teatRet St. tV. • teateRSttV.dk

Torsdag  6. december 2018 kl. 15.00 og 16.00 på Elværket  Børn fra 2-5 år 
Varighed 30 minutter uden pause

Alle kender Marie. Hun er glad. Evigglad. Bare ikke når det regner! Ingen har ly til 
Marie som får våde kolde tær. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så slimet og 
sneglesnasket ...Frit over Halfdan Rasmussens sang af samme navn.

 
den lille pRinS • teateR next • teateRnext.dk

torsdag  10. januar 2019 kl. 17.00 på elværket    Børn 6-99 år 
Varighed 55 minutter uden pause

Millioner af mennesker verden over kender og elsker det forunderlige eventyr om den 
lille prins, der på sin dannelsesrejse rundt i universet lærer kærligheden og livet at 
kende. På turen møder han bl.a. den herskersyge konge, forretningsmanden, der er 
begærlig, og drankeren, der drikker for at glemme, at han er flov over at drikke. Han 
møder også en talende blomst og en ræv, der gerne vil være tam, og som lærer ham, 
at det kun er med hjertet, man kan se klart.

gRæSgRøn • gazaRt • gazaRt.dk

Søndag  3. marts 2019 kl. 14.30 og 16.00 på Elværket    Børn 0-5 år 
Varighed 30 minutter uden pause

Kriblende, krablende, klukkende græsstrå svajer rundt om publikum i Græsgrøn. Her 
er vi på opdagelse blandt stråene, der gemmer på uendelige oplevelser og mulighed-
er. Som iderige opdagelsesrejsende undersøger en danser og en musiker det levende 
landskab i det hvislende græs. Sammen fordyber vi os i plænens hidtil ubemærkede 
underverden af nye klange og melodier skabt af bevægelse og lyd. Musik får plads og 
tid til at opstå ud af alt det grønne. 

pRinSeSSen på æRten • teatRet FyRen og Flammen • FyRenogFlammen.dk

Søndag  10. marts 2019 kl. 15.00 på Elværket   Børn 3-8 år 
Varighed 40 minutter uden pause

Der var engang en prins; han ville have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig 
prinsesse. ”Prinsessen på ærten” er et af H C Andersens kendteste eventyr. Histo-
rien om prinsen som drager ud for at finde en rigtig prinsesse. I hænderne på de to 
fantastiske skuespillere bliver historien vendt på hoved på en overraskende, morsom 
og eventyrlig måde. I en dejlig blanding af dans og finurlige billeder føres publikum 
gennem forestillingen med musik og fantastiske kostumer.

kæmpen deR ikke haVde hjeRte i liVet • SyddjuRS egnSteateR • SyddjuRSegnSteateR.dk

Søndag  31. marts 2019 kl. 15.00 på Elværket    Børn 4-10 år 
Varighed 45 minutter uden pause

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, og på sin vej knytter han nye venskaber, som hjælper 
ham på den farefulde færd.

moRFaRmoRFaRmoRFaR • limFjoRdSteatRet • limFjoRdSteatRet.dk

Fredag  12. april 2019 kl. 17.00 på Elværket   Børn og unge 8-99 år 
Varighed 45 minutter uden pause 

Min morfar er helt speciel og noget ganske særligt. Men hvem var morfar, før han blev 
morfar? Og hvordan er det at være morfar, når man er ved at blive meget gammel?

Tre forskellige morfædre er i centrum. Der er ham, der fortæller røverhistorier og 
bygger hule i haven. Der er den elskelige, helt almindelige morfar, der bare gør lidt 
underlige ting, fordi han er ved at blive gammel. Og så er der ham, familien helst ikke 
snakker om – og så alligevel ...

Tre skuespillere veksler mellem nutiden som børnebørn - og fortiden, hvor vi møder 
deres vidt forskellige morfædre på forskellige stadier i tilværelsen. Og indimellem sæt-
ter de sig ved instrumenterne og giver et nummer fra de gode, gamle dage.

Familieteater 2018-2019

Find os på facebook
     Frederikssund Børneteater
Tlf. 21 85 39 00
dorte@frederikssund-borneteater.dk
www.frederikssund-borneteater.dk


