KOM IND I MIN NAT • DET LILLE VERDENSTEATER • WWW.DETLILLEVERDENSTEATER.DK
Onsdag 9. oktober 2019 kl. 10.00 og kl. 11.15 på Elværket
Torsdag 10. oktober 2019 kl. 10.00 og kl. 11.15 i SIK Slangerup
Varighed 30 minutter uden pause

Børn 3-6 år
Børn 3-6 år

Lille vågnede midt om natten og listede ud i mørket helt alene. Lyset fra månen, som
gemte sig bag de mørke skyer, fik alting til at se anderledes ud. Der var fyldt med en
masse lyde, som slet ikke lød som noget, han kendte fra dagen, og mørket det var
kæmpe stort, og alting så anderledes ud. Var det et spøgelse, der flagrede der i vinden? Er det ikke en trolds store øjne, der stirrer lige der? Er det?
MÅNEN OVER BAOBABTRÆET • TEATER LILLE HEST • WWW.TEATERLILLEHEST.DK
Onsdag 6. november 2019 kl. 9.30 og kl. 10.45 på Elværket
Varighed 40 minutter uden pause

Børn 2-7 år

Om Anders, der til sin fødselsdag får en ny cykel og et fødselsdagskort, hvor der står
”Giv en høne til Afrika”. Om landsbyen langt nede i Afrika, hvor Malaika hver morgen
må gå den lange vej til brønden efter vand, mens hun drømmer om at få lov til at gå i
skole. Og om hvordan Anders og Malaika bliver venner. En poetisk fortælling fyldt med
varm afrikansk stemning, poesi, sang, humor og masser af musik for børn og deres
voksne – om venskaber og om at hjælpe hinanden.
KÆRLIGHED • RANDERS EGNSTEATER • WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK
Onsdag 20. november 2019 kl. 10.00 og kl. 11.30 på Elværket Børn fra 3-5 år
Torsdag 21. november 2019 kl. 10.00 og kl. 11.30 i Rejsestalden Børn fra 3-5 år
Varighed 35 minutter uden pause
Det hele begynder med, at Frø har det lidt underligt. Det kribler i maven, og hjertet
siger bump-bump. Er han mon blevet forkølet? Har han fået influenza? Nej! Han er
blevet forelsket. I en smuk hvid and.

TO I ET HUS – OG EN MUS • BATIDA •WWW.BATIDA.DK
Torsdag 9. januar 2020 kl. 9.30 og kl. 10.45 på Elværket
Fredag 10. januar 2020 kl. 9.30 og kl. 10.45 i Rejsestalden
Varighed 40 minutter uden pause

Børn 2-6 år
Børn 2-6 år

Om at overvinde venskabets vanskeligheder. Mabel og Betty er de allerbedste venner.
Mabel har styr på det hele. Betty, derimod, kan ikke huske fra næse til mund.
Det giver husspektakler på alle etager. Men musen er heldigvis hævet over det hele,
og den finder til sidst på noget, så balladen får en lykkelig udgang.
DEN SULTNE LARVE ALDRIGMÆT • TEATRET ST. TV. • WWW.TEATRETSTTV.DK
Torsdag 5. marts 2020 kl. 9.30 og kl. 10.45 på Elværket
Fredag 6. marts 2020 kl. 9.30 og kl. 10.45 i Rejsestalden
Varighed 40 minutter

Børn 1½-5 år
Børn 1½-5 år

Mandag morgens morgensol, mmm mums … morgenmad. Måske marmelade? Et æble!
Frit efter Eric Carles bog. En skøn, enkel historie med varme farver og poetisk dybde.

SMÅ BLÅ SKO • Riddersalen • www.riddersalen.dk
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PUDE MIN • HR. TEATER • WWW.HRTEATER.DK
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CHICKS • HR. TEATER • WWW.HRTEATER.DK
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or børn fra 1½-4 år De to høns, storesøster Hilda og lillesøster Gump, lever side om side sammenklemt i et bur,
indtil de en dag opdager verdenen uden for buret. Hilda er rap og kvik - Gump er lidt tung,
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NIMA
Stor tak til vores sponsorer
På bestyrelsens vegne, Grethe Olsen, formand
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.
Så er Frederikssund Børneteater igen på gaden med professionelt teater for alle aldre.
Vi ser frem til, at mange vil benytte sig af vore tilbud, som I også kan finde på vores
hjemmeside: www.frederikssund-borneteater.dk

Familieteater 2019-2020
BYTTE, BYTTE KØBMAND •OLSENS TEATER • WWW.OLSENSTEATER.DK
Søndag 8. september 2019 kl. 14.00 på Elværket
Varighed 30 minutter uden pause

Børn fra 3-6 år

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.

FUSSKOPF • TEATERET FYREN OG FLAMMEN • WWW.FYRENOGFLAMMEN.DK
Fredag 20. september 2019 kl. 15.00 Skibby
Varighed 30 minutter uden pause

Børn fra 1½-5 år

Fusskopf er en mand med fem fødder.
Fusskopf elsker at danse, hoppe, løbe og gå.
Ja han elsker alt det, man kan gøre på sine fødder.
På sin enkle opdagelsesrejse finder han alle sine sanser frem.
Men han ved ikke altid, hvad han skal bruge sanserne til.
Sammen med publikum lærer han sanserne at kende.
DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT • ANDERSENS KUFFERT TEATER • WWW.ANDERSENS-KUFFERT-TEATER.COM

Lørdag 21. september 2019 kl. 14.00 i Rejsestalden
Varighed 45 minutter uden pause

Børn fra 3-9 år

En nat ser den etbenede tinsoldaten den smukkeste og dejligste danserinde. Hun er meget smuk, og soldaten er sikker på, at hun passer perfekt til ham. En trold står pludselig
midt i værelset og siger, at soldaten skal holde fingrene for sig selv. Danserinden tilhører
trolden. Basta! Hvis ikke tinsoldaten hører efter, sker der noget slemt.

ODYSSEUS • DET LILLE TURNETEATER • WWW.DETLILLETURNETEATER.DK
Søndag 22. september 2019 kl. 15.00 i Slangerup
Varighed 65 minutter uden pause

Børn fra 9-99 år

En skuespiller og én kontrabassist fortolker Homers klassiske beretning om Odysseus’
færd for fuld udblæsning. En forestilling, der skærer helt ind til benet på den storslåede
fortælling. Odysseus skyller i land på en strand i Ithaka, badet i mørke og med vindens
tuden i ørerne. Vor helt hænger i laser, udmattet og forpint af den lange og udmarvende rejse hjem fra krigen mod Troja. En rejse fuld af farer og fristelser.

SPØRGE JØRGEN • TEAM TEATRET • WWW.TEAMTEATRET.DK
Fredag 18. oktober 2019 kl. 14.00 på Elværket
Varighed 40 minutter uden pause

Børn fra 3-8 år

Nu skal jeg fortælle dig om Jørgen!
Jørgen var en temmelig artig dreng
men han plaged’ alle med sin spørgen
fra han vågned’ til han gik i seng.
Nysgerrighed og børn hænger sammen som strømpe og fod og hånd i handske.
KÆRLIGHED • RANDERS EGNSTEATER • WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK
Søndag 20. oktober 2019 kl. 11.00 i Skibby Kino
Lørdag 16. november 2019 kl. 14.00 2019 på Elværket
Lørdag 16. november 2019 kl. 15.30 2019 på Elværket
Varighed 35 minutter uden pause

Børn fra 3-5 år
Børn fra 3-5 år
Børn fra 1½-4 år

Det hele begynder med, at Frø har det lidt underligt. Det kribler i maven, og hjertet
siger bump-bump. Er han mon blevet forkølet? Har han fået influenza? Nej! Han er
blevet forelsket. I en smuk hvid and.
SKYGGEN • TEATER TT • WWW.TEATERTT.DK
Søndag 3. november 2019 kl. 15.00 på Elværket
Varighed 45 minutter uden pause

Børn fra 4 år

En ordløs forestilling om at forlige sig med sine skyggesider.
Ved hjælp af avanceret videoteknik og animationer, leger vi med tanken om, hvad nu
hvis ens skygge pludselig havde sit eget liv og gjorde alt det, du i virkeligheden har lyst
til, og hvis skyggesiderne først er sluppet løs, hvordan fanger man dem så?
En komisk poetisk forestilling om manden, der opdagede sin egen skygge og lærte at
leve med den.
GOD JUL, CIRKELINE • TEATER NEXT • WWW.TEATERNEXT.DK
Torsdag 19. december 2019 kl. 17.00 på Elværket
Varighed 45 minutter uden pause

Børn fra 3 år

Det er juleaften tidligt om morgenen. Cirkeline sidder i sin tændstikæske og kigger
ud på stjernerne. Sådan begynder juleeventyret om Cirkeline og hendes musevenner,
Frederik og Ingolf, som kaster sig ud i juleforberedelserne. Gaverne skal pakkes ind,
hjerter flettes, og så skal der også være plads til at synge og lege.

KEJSERENS NYE KLÆDER • SVANEN DANSK TJEKKISK DUKKETEATER • WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK

Søndag 12. januar 2020 kl. 15.00 på Elværket
Varighed 30 minutter uden pause

Børn fra 3 år

H. C. Andersens skønne historie om en kejser, som af to skurkagtige skræddere bliver
overtalt til at tro, at han går rundt i klæder lavet af de smukkeste stoffer, mens han i
virkeligheden ikke har noget på. En historie om dumhed og smålighed hos både kejseren og hans undersåtter. Alle bliver fortalt, at de, der ikke kan se tøjet, enten slet
ikke er gode til deres arbejde, eller også er de meget dumme. Og hvem vil være det?

IVALUS FØRSTE SANG • DE RØDE HESTER • WWW.DEROEDEHESTE.DK
Fredag 31. januar 2020 kl. 16.00 på Elværket
Varighed 40 minutter uden pause

Børn fra 6-99 år

Ivalus første Sang er historien om en lille heltinde, som på forunderlig vis
digter sin allerførste sang - og derved redder hele sin familie.
Den handler om mod og om, hvordan tingene nogle gange kommer af
sig selv, når man har allermest brug for dem. Og så handler den om at
gøre dét, man ikke må - når det er allermest nødvendigt.
SPAGHETTI • BATIDA • WWW.BATIDA.DK
Lørdag 22. februar 2020 kl. 15.00 på Elværket
Varighed 40 minutter uden pause

Børn 3-8 år

Man bliver høj af spaghetti, siger de to lange. Og så koger de spaghetti efter alle
kunstens regler. Deres nabo, der ikke er spor høj, men lille, tyk og forfærdelig sulten, vil
gerne spise med. En sød og hjertevarm historie om uforenelige størrelser, der trods alt
finder sammen. Om der er musik i denne lille perle? Masser, og tre aktører der spiller
den selv.
HJERTELYD • DEN JYSKE OPERA • WWW.JYSKE-OPERA.DK
Søndag 8. marts 2020 kl. 12.00 og kl. 14.30 i Kignæshallen
Børn 0-2½
Varighed 45 minutter uden pause
Vi åbner døren ind til operaens sanselige univers. Vi gør det på en nænsom måde, der
skaber nærvær for små og store. Du og dit barn skal være med til musik og bevægelse,
og I vil få sanselige oplevelser af blødt, glat, pelset, lyst og mørkt. I vil blive lokket, forundret og draget ind et landskab af farver og lyde, hvor der er hjerterum til alle - også
jer, der oplever opera for allerførste gang.

VRED • LIMFJORDSTEATRET • WWW.LIMFJORDSTEATRET.DK
Søndag 22. marts 2020 kl. 14.00 på Elværket
Børn 3 - 8 år
Varighed 45 minutter uden pause
Jeg er sur i dag! Vred! Rasende! Det hele er bare dumt-dumt-dumt!!! I en sjov, nonverbal stil inspireret af børnenes eget univers undersøger vi vredens væsen. Hvorfor bliver
man vred? Er det okay at blive vred? Kan man bruge vrede til noget, og hvordan bliver
man glad igen? Forestillingen, der er opbygget af flere forskellige sekvenser, udspiller
sig i en på én gang enkel og magisk verden, hvor alt er muligt - det sjove, det poetiske,
det overraskende, det stille, det voldsomme, det musikalske og det legende.
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