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I foråret 1991 begyndte Frederikssund 
Teaterforening planlægningen af et selvstændigt 
program for børn og unge. Der var tidligere 
blevet arrangeret nogle få forestillinger for børn; 
nu sprang vi ud med et særligt børne- og unge 
repertoire. Jeg påtog mig opgaven som formand, 
den passede mig rigtigt godt. 

Siden har mange frivillige aktive mennesker 
været med til at formidle og arbejde for at 
sikre professionelt teater for børn og unge til 
kommunen. Fra 2005 har vi været en selvstændig 
forening.

I løbet af disse 25 år har der været opført mange 
forestillinger rundt omkring i kommunen, og efter 
kommunesammenlægningen, også i Slangerup, 
Jægerspris og Skibby.

Det hele kulminerede i dette forår 2015, hvor 
www.aprilfestival.dk invaderede spillesteder overalt 
i både Frederikssund og Halsnæs kommuner.  Sikke 
en fest, med ca. 800 forestillinger!

Det blev, i den grad en festival, som vi i 
Frederikssund Børneteater havde håbet og ønsket. 

Tænk, det lykkedes at skabe forståelse i byrådet! 
Alle de mange ansatte og frivillige gjorde alt hvad, 
de kunne, så det hele klappede; og ikke mindst 
www.teatercentrum.dk var de store organisatorer. 
TAK for det!  

Efter Aprilfestival er vi igen ude med vores store 
og fyldige program; og vi håber på, at I vil støtte 
op om vores forestillinger, både i børnehuse, i alle 

skoler, både dem for de mindre,  
og dem for de større elever.  
Igen i år, har vi en forestilling  
for unge og voksne. Læs  
mere her i programmet.

For familierne opfører vi teater 
i weekenderne, og vi håber, 
at alle de forestillinger, vi har valgt, 
vil tiltrække jer, også selvom de ikke altid har 
kendte titler.  

Vi i bestyrelsen og alle vore hjælpere brænder for 
teater, så hvis I også vil mærke varmen ved at sidde 
tæt sammen i den mørke teatersal og fornemme 
magien og skuespillernes nærhed, så skynd jer  
at bestille jeres billetter på vores hjemmeside  
www.frederikssund-borneteater.dk 

Glæd dig til at le, gyse, græde og til at få sat ord, 
musik og billeder, på de tanker, der tumler rundt i 
vore hoveder. 

Teater for børn, unge og familier er mindst lige 
så vidunderligt, som al anden kunst og kultur, 
vi møder omkring os, og det er for os alle. Her 
smelter uddannelse og dannelse sammen.

Velkommen til vores 25 års jubilæumssæson, vi 
glæder os til at se jer igen, eller for første gang! 

På bestyrelsens vegne  
Grethe Olsen, formand

www.frederikssund-borneteater.dk
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VELKOMMEN TIL VORES  
25 ÅRS JUBILÆUMSSÆSON

TEATER FOR DE SMÅ BØRN

JUHU DET ER REGNVEJR • Teater Baglandet • www.teaterbaglandet.dk

1. Mandag den 21. sep. 2015 Kl. 9.30 ved Skibby Fritidscenter 
2. Mandag den 21. sep. 2015 Kl. 10.30 ved Skibby Fritidscenter  
For børn fra 1½-6 år
Varighed: 40 minutter - uden pause 
 
En komisk og poetisk forestilling, en rejse gennem de fire årstider. En paraply 
åbner sig og en frisk forårseng folder sig ud. Blomsterne spirer, og muldvarpen 
vågner. En enkelt håndfuld sand forvandler rummet til en sommerstrand, fød-
derne bliver brændende varme. En blå snor trylles om til det kølige hav, og på 
magisk vis kan man nu både soppe og dykke under havoverfladen.  

3. Mandag den 28. sep. 2015 Kl. 9.30 ved SIK, Slangerup 
4. Mandag den 28. sep. 2015 Kl. 10.30 ved SIK, Slangerup 
5. Tirsdag den 29. sep. 2015 Kl. 9.30 ved Elværket 
6. Tirsdag den 29. sep. 2015 Kl. 10.30 ved Elværket 
7. Onsdag den 30. sep. 2015 Kl. 9.30 ved Skibby Fritidscenter 
8. Onsdag den 30. sep. 2015 Kl. 10.30 ved Skibby Fritidscenter  
For børn fra 2-8 år
Varighed: 35 minutter - uden pause 
 
Drengen Omar lever lykkeligt med sin familie i et land langt herfra. Men en 
dag må han pakke sin kuffert og rejse med sin familie til et fremmed land. 
Her er alt meget anderledes, og det er ikke nemt at få nye venner, indtil en 
dag der er fest og drageflyvning.

  9. Torsdag den 22. okt. 2015 Kl. 9.30 ved Elværket 
10. Torsdag den 22. okt. 2015 Kl. 10.30 ved Elværket  
For børn fra 3-8 år
Varighed: 35 minutter - uden pause 
 
Hvem bestemmer om du er sur? Kilder fantasien under dine tæer? Er solen egent-
lig altid bagved skyen? En poetisk, nonverbal komikboble om hverdagen, hvor 
ikke engang fantasien sætter grænser. Nye venner, spændende lege og musik 
opstår midt i hverdagens ellers så faste rutiner. 

SIKKE ET VEJR • Teater Du Milde Himmel • www.teaterdumildehimmel.dk

FRA MIG TIL DIG • Teatret Månegøgl • www.hannetrolle.dk

Forsidefoto af: Bjarne Stæhr



BYTTE BYTTE KØBMAND 
Olsens Teater • www.olsensteater.dk

RUMLERIKKERNE I SLIKBØVSENSLAND 
Taastrup Teater • www.taastrupteater.dk

EN LILLE NY 
Randers Egnsteater • www.randersegnsteater.dk

11. Onsdag den 28. okt. 2015 Kl. 9.30 ved Rejsestalden
12. Onsdag den 28. okt. 2015 Kl. 10.30 ved Rejsestalden  
For børn fra 3-6 år
Varighed: 30 minutter - uden pause 
 
Frit efter Hvad Fatter Gør... Om dit og mit og vort, om at bytte og gi’ bort. Om at 
låne eller dele det halve og det hele. Et stykke med remser og vers og glad musik 
på kryds og tværs.  

13. Fredag den 30. okt. 2015 Kl. 10.00? ved SIK, Slangerup  
For børn fra 3-7 år
Varighed: 45 minutter - uden pause 
 
Vi følger Rumlerikkernes farefulde rejse til Slikbøvsens land, over den brusende 
Chokoladeflod og igennem Bolcheskoven fyldt med buldrende sukkerknald. 
Her møder Rumlerikkerne Den Sure Sok, der giver dem det magiske Gulerods-
sværd, som gør dem i stand til at fægte mod det uforskammede Hold Kæft 
Bolche. 

14. Onsdag den 4. nov. 2015 Kl. 9.30 ved Elværket
15. Onsdag den 4. nov. 2015 Kl. 11.00 ved Elværket  
For børn fra 1½-4 år
Varighed: 35 minutter - uden pause 
 
Alt har sin faste plads, sin egen lyd, sin egen farve. Alt er som det plejer at være. 
Det er godt og trygt. Men hvad er nu det?! Tingene er ikke på deres faste plads! 
Lyden lyder anderledes og farven har fået en helt anden farve. Der er vendt op 
og ned på det hele, for der er nogen der forstyrrer. En lille ny, som ikke ved, 
hvordan det plejer at være.



NATTERGALEN - SKAL FINDES • Teatret Aspendos • www.aspendos.dk

17. Onsdag den 6. januar 2016 Kl. 9.30 ved Skibby Fritidscenter 
18. Onsdag den 6. januar 2016 Kl. 10.45 ved Skibby Fritidscenter  
For børn fra 2-6 år 
Varighed: 30 minutter - uden pause  
 
En introduktion til H.C. Andersens historie. Steffen finder Benjamin, iført  
Kejseren af Kinas kåbe, og et venskab tager form. Kejseren møder Nattergalen 
med den skønne sang, og han bliver så glad, at han får tårer i øjnene. Et ven-
skab spirer, og hvor galt det kan gå med de to, kan man tids nok få at høre!
 

16. Onsdag den 11. nov. 2015 Kl. 10.00 ved Elværket  
For børn fra 5 år 
Varighed: 35 minutter - uden pause 
 
Én mand, én ghettoblaster og fire stofbleer, er hvad der skal til for at lave en med-
rivende, tosset og gakket historie uden sidestykke. Prins Knud møder en dag en 
lille gris. De to bliver hurtigt de bedste venner, og fortællingen tager for alvor fart, 
da Prins Knud beslutter at præsentere den lille gris for resten af hoffet. Baseret på 
Thorstein Thomsens bøger.

19. Torsdag den 21. jan. 2016 Kl. 9.30 ved Elværket 
20. Torsdag den 21. jan. 2016 Kl. 10.45 ved Elværket  
For børn fra 0-3 år 
Varighed: 40 minutter - uden pause 
 
Der ligger en stor pelsklump på gulvet og trækker vejret, den vil man gerne ae. 
Blød! Den har ingen øjne. Er det et dyr? Og dér er en dame i pels. Hun går tur 
med en pelspølse. Men nu er den væk! Vi leder efter den. En opdagelsesrejse  
i et forunderligt pelspjusket landskab.

21. Torsdag den 25. feb. 2016 Kl. 10.00 ved Elværket  
For 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 gøer. Og  
nogen der skændes. Og nogen der holder det hele forsigtigt i en hånd.  
En rumrejse til et sted ikke så langt herfra.

GREV GRIS • Det lille Turnéteater • www.detlilleturneteater.dk

PELZZ • Teatret KrisKat • www.kriskat.dk

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN • De Røde Heste • www.deroedeheste.dk



SÆLKVINDEN • Teatret Kimbri • www.teatretkimbri.dk

OM IKKE AT BLIVE ÆDT 
Grønnegade Teater • www.gronnegade.dk

ABSALON 
Det Fortællende Teater • www.detfortaellendeteater.dk

23. Onsdag den 3. feb. 2016 Kl. 10.00 ved SIK, Slangerup  
For børn fra 6-10 år
Varighed: 45 minutter - uden pause 
 
Historien om sælkvinden, der mistede sit skind, om den ensomme fanger Rasmus, 
som stjal det, og om deres barn, som kom til at bære arven fra det store salte hav og 
fra menneskenes verden. En smuk og poetisk forestilling om skønheden og smerten 
ved at tilhøre to forskellige verdener, om den vilde natur i mennesket.

22. Torsdag den 12. nov. 2015 Kl. 10.00 ved Elværket  
For børn fra 5 år
Varighed: 40 minutter - uden pause 
 
Den søde og velopdragne Rødhætte bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr, hvor 
hun møder ikke bare ulven, men også Askepot, Hans og Grethe og andre eventyrli-
ge figurer. Magi og fantasi folder sig ud og fortæller en historie om at blive vred,  
og finde modet til at tage sagen i egen hånd.

24. Onsdag den 10. feb. 2016 Kl. 10.00 ved Elværket  
For børn fra 10-18 år
Varighed: 50 minutter - uden pause 
 
En forrygende fortællerejse til 1100 tallets virvar af store begivenheder. Intens, 
munter og tankevækkende teaterfortælling om en dreng, der hvirvles ind i spillet 
om magten. Om hans liv, tæt forbundet med hans lillebror, Kong Valdemar. Om 
Axel, som blev til Absalon, som skabte en særlig fred i landet og prisen, han måtte 
betale.

TEATER FOR DE STØRRE BØRN



OM IKKE AT BLIVE ÆDT 
Grønnegade Teater • www.gronnegade.dk

ABSALON 
Det Fortællende Teater • www.detfortaellendeteater.dk

ET STENKAST HERFRA • Teatret Neo • www.teatret-neo.dk

MALALA • Teatret Møllen • www.teatretmoellen.dk

TILBAGE TIL HAIFA • Teatret Møllen • www.teatretmoellen.dk

KROP AMOK • Teater Baglandet • www.teaterbaglandet.dk

25. Torsdag den 24. sep. 2015 Kl. 10.00 ved Marienlystskolen  
For unge fra 12-18 år
Varighed: 1 time - uden pause 
 
To teenagedrenge keder sig, de ved ikke hvad de skal lave. De kaster sig ud i en 
kåd, og ikke uskyldig leg. En leg der ender med at en trafikant bliver dræbt, og 
som derfra fører drengene over i en rettergang, som påvirker dem voldsomt.  

26. Onsdag den 21. okt. 2015 Kl. 10.00 ved Elværket  
For unge fra 12 år
Varighed: 1 time - uden pause 
 
Historien om en pakistansk skoleelev der har kæmpet for rettigheder til pa-
kistanske kvinder og pigers ret til uddannelse.  Malala blev skudt i hovedet, 
da hun var på vej hjem med skolebussen, ved et attentat begået af Taliban. 
Den 10. oktober 2014 blev Malala Yousafzai tildelt Nobels Fredspris og er 
dermed den yngste prismodtager nogensinde.

27. Tirsdag den 24. nov. 2015 Kl. 9.30 ved Elværket  
For unge fra 14 år
Varighed: 1 time 15 minutter - uden pause 
 
En tvillingehistorie der foregår i henholdsvis 1948 og 1967. Et ungt palæstinensisk 
forældrepar bliver drevet i eksil, og efterlader et barn i lejligheden. Tyve år efter, 
da de kan vende tilbage, bor en israelsk kvinde i deres hjem. Et jødisk barnløst 
ægtepar, frigivet fra koncentrationslejren i Auschwitz, ankommer til Haifa. De får 
et hjem, på betingelse af, at de vil overtage en baby. Tyve år senere ringer det på 
døren…

28. Mandag den 1. feb. 2016 Kl. 10.00 ved Elværket  
For unge fra 13-18 år
Varighed: 1 time - uden pause 
 
Hvad sker der i teenageårene, når kroppen eksploderer i et væld af nye tanker, 
følelser og spørgsmål? Om at være usikker og forvirret. Om det drengene ikke ved 
om pigerne, og det pigerne ikke spørger drengene om. Om at føle sig forkert og 
ensom, også sammen  med andre, og alt det spændende og forunderlige der sker. 

TEATER FOR DE UNGE



 1 Sikke et vejr 1½-6 år Mandag 21. sep. 2015 kl. 9.30 Skibby Fritidscenter Teater du Milde himmel

 2 Sikke et vejr 1½-6 år Mandag 21. sep. 2015 kl. 10.30 Skibby Fritidscenter Teater du Milde himmel

 3 Fra mig til dig 2-8 år Mandag 28. sep. 2015 kl. 9.30 SIK, Slangerup Teater Månegøgl

 4 Fra mig til dig 2-8 år Mandag 28. sep. 2015 kl. 10.30 SIK, Slangerup Teater Månegøgl

 5 Fra mig til dig 2-8 år Tirsdag 29. sep. 2015 kl. 9.30 Elværket Teater Månegøgl

 6 Fra mig til dig 2-8 år Tirsdag 29. sep. 2015 kl. 10.30 Elværket Teater Månegøgl

 7 Fra mig til dig 2-8 år Onsdag 30. sep. 2015 kl. 9.30 Skibby Fritidscenter Teater Månegøgl

 8 Fra mig til dig 2-8 år Onsdag 30. sep. 2015 kl. 10.30 Skibby Fritidscenter Teater Månegøgl

 9 Juhu det er regnvejr 3-8 år Torsdag 22. okt. 2015 kl. 9.30 Elværket Teater Baglandet

 10 Juhu det er regnvejr 3-8 år Torsdag 22. okt. 2015 kl. 10.30 Elværket Teater Baglandet

11 Bytte bytte Købmand 3-6 år Onsdag 28. okt. 2015 kl. 9.30 Rejsestalden Olsens Teater

12 Bytte bytte Købmand 3-6 år Onsdag 28. okt. 2015 kl. 10.30 Rejsestalden Olsens Teater

13 Rumlerikkerne i Slikbøvsernes land 3-6 år Fredag 30. okt. 2015 kl. 10.00 SIK, Slangerup Taastrup Teater

14 En lille ny 1½-4 år Onsdag 4. nov. 2015 kl. 9.30 Elværket Randers Egnsteater

15 En lille ny 1½-4 år Onsdag 4. nov. 2015 kl. 11.00 Elværket Randers Egnsteater

16 Grev Gris fra 5 år Onsdag 11. nov. 2015 kl. 10.00 Elværket Det lille Turneteater

17 Nattergalen skal findes 2-6 år Onsdag 6. jan. 2016 kl. 9.30 Skibby Fritidscenter Teatret Aspendos

18 Nattergalen skal findes 2-6 år Onsdag 6. jan. 2016 kl. 10.45 Skibby Fritidscenter Teatret Aspendos

19 Pelzz 0-3 år Torsdag 21. jan. 2016 kl. 9.30 Elværket Teater Kriskat

20 Pelzz 0-3 år Torsdag 21. jan. 2016 kl. 10.45 Elværket Teater Kriskat

21 I begyndelsen var begyndelsen 4-8 år Torsdag 25. feb. 2016 kl. 10.00 Elværket De røde heste

 

22 Om ikke at blive ædt Fra 6 år Torsdag 12. nov. 2015 kl. 10.00 Elværket Det lille turneteater

23 Sælkvinden 6-10 år Onsdag 3. feb. 2016 kl. 10.00 SIK, Slangerup Teatret Kimbri  

24 Absalon 10-18 år Onsdag 10. feb 2016 kl. 10.00 Elværket Det fortællende teater

25 Et stenkast herfra 12-18 år Torsdag 24. sep. 2015 kl. 10.00 Marienlystskolen Teatret Neo

26 Malala Fra 12 år Onsdag 21. okt. 2015 kl. 10.00 Elværket Teatret Møllen

27 Tilbage til Haifa fra 14 år Tirsdag 24. nov. 2015 kl. 9.30 Elværket Teatret Møllen

28 Krop Amok Fra 13 år Mandag 1. feb. 2016 kl. 10.00 Elværket Teater Baglandet

29 Åbent Hus 1,5 til 4 år Søndag 11. okt. 2015 kl. 13.00 Elværket Riddersalen

30 Body Parts 4 til 8 år Søndag 8. nov. 2015 kl. 14.00 Elværket Uppercut Dance

31 Mørket ligger under sengen fra 4 år Søndag 22. nov. 2015 kl. 15.00 Elværket Gruppe 38

32 Hov 1 til 4 år Lørdag 28. nov. 2015 kl. 10.00 Elværket Teater Blik

33 Juletræets hemmelighed 2 til 5 år Søndag 6. dec. 2015 kl. 13.00 Elværket Randers Egnsteater

34 En kort en lang 1,5 til 4 år Lørdag 16. jan. 2016 kl. 14.00 Elværket Uppercut Dance

35 Frejas Flammer 3 til 8 år Søndag 31. jan 2016 kl. 14.00 Elværket Nørregårds Teater

36 Verdensbilleder 0 til 6 år Søndag 28. feb 2016 kl. 14.00 Elværket Madam Bach

37 Konen i muddergrøften 3 til 9 år Søndag 6. marts 2016 kl. 14.00 Elværket Andersens Kuffertteater

38 Tilbage til Haifa fra 14 år Mandag 23. nov. 2015 kl. 20.00 Elværket Teatret Møllen

TEATEROVERSIGT
De mindste

De større børn

De unge

Familieteater

De voksne/unge


