PRÆSENTERER

TEATER FOR SKOLER

2018 – 19

HERFRA MIN VERDEN GÅR

DE UNDERJORDISKE

3.-8. KLASSE

0.-4. KLASSE

GÆSTESPIL FRA NEXTDOOR PROJECT

De underjordiske er skrevet som én stor kærlighedserklæring til Moder Jord,
med afsæt i gamle traditioner, ritualer og varsler.
Kornmoren, der er lavet af høstens sidste neg, forsvinder på mystisk vis til
høstfesten på Mikkelsdag. Hvis ikke gården skal rammes af misvækst og ulykker,
må og skal hun findes før det bliver jul.
Tag med Flora og Ebbe på deres livs rejse, for at finde den forsvundne
Kornmor. Til lands, til vands, under jorden og højt til vejrs!
Vi møder tågetuller, tottentuer, nisser, en lygtemand, en vandmoder, en
gemmekone og alle mulige andre væsener og dyr. Og vi bliver meget klogere på
os selv og naturen, før Flora og Ebbe igen kan vende hjem til gården til julefest.

EN DANSEFORESTILLING OM AT SLÅ RØDDER OG HØRE TIL

Hun er 14 år. Hun bor i et rækkehus sammen med sin mor og lillebror.
Hendes lillebror er født og opvokset i Danmark. Hun vil gerne være makeup
artist, sygeplejerske eller frisør. Hun har gået i dansk skole siden 0. klasse. Hun
taler og skriver dansk.
I hendes pas står et land, hun ikke kender. Hun kender ingen der og kan
heller ikke rejse derhen. Hun har været asylansøger i Danmark i 8 år.
Portrættet er på samme tid en samtidsfortælling, om de glemte lommer
der opstår, når mennesker bliver spillebrikker i et bureaukratisk ludo, og en
filosofisk og spørgende forestilling.
“En politisk teaterperformance, som evner at formidle emnet forståeligt, enkelt
og interessant for børn.” Teateravisen

ÅRETS MUSIKALSKE JULEFORESTILLING

20. NOV. – 21. DEC.
Tirs.- fre. kl. 10.15
VARIGHED:
90 min. uden pause

5.-7. SEP.
5. sep. kl 12.30
6. og 7. sep. kl. 9.30 og 12.30
VARIGHED:
45 min. uden pause

MEDVIRKENDE:
Ingrid Tranum Velásquez
Anette Asp Christensen
Alexandra Hallén

MEDVIRKENDE Daimi Gentle, Ragnhild Kaasgaard, Erik Olsen,
Signe Birkbøll, Stine Holm Joensen og Thomas Knuth
MUSIKERE Lars I. Shiller, Mette Smidl og Poul Høxbro

ÆBLET FALDER IKKE LANGT...
DIN HISTORIE ER DIN. INGEN ANDENS!

1.-5. KLASSE
Artisteri, dukker, musik og magi forenes i fortællingen
om Samuels dannelsesrejse tilbage i sin slægt.
Samuel fødes som en lille ny frugt til det gamle
anetræ. Han er rundet af en farverig og blandet slægt,
som på den ene eller anden måde vil komme til at
forme ham.
Vi tager med Samuel ud på hans brusende ophav.
Her møder han slægtninge fra anetræet. Nogle
har kæmpet og arbejdet hårdt. Nogle har optrådt i
alverdens maneger. Hver især gemmer de på små og
store hemmeligheder. Ikke alle æblerne på træet er
lige forgyldte!
Måske har du slægtninge der gik en anden vej
end den slagne? Og så er det godt at vide, at ÆBLET
FALDER IKKE LANGT...
12. FEB.-14. MAR. 2019
Tirs.- tors. kl. 10.15
VARIGHED:
75 min. uden pause

MEDVIRKENDE
Mette K. Madsen
Samuel Gustavsson
Signe Birkbøll
Jens Gotthelf
Joachim Holbek

morfarMORFARmorfar

EN FARLIG MUSIKALSK KOMEDIE MED EVENTYR OG LIVSKLOGSKAB

2.-6. KLASSE
GÆSTESPIL FRA LIMFJORDSTEATRET
Tre morfædre er i centrum. Der er ham, der fortæller røverhistorier og
bygger hule i haven. Der er 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 ...
De tre skuespillere veksler mellem nutiden som børnebørn - og fortiden,
hvor vi møder deres morfædre på forskellige stadier i tilværelsen. Indimellem
sætter de sig ved instrumenterne og giver et nummer fra de gode, gamle dage.
“Varm, indtagende og ualmindelig livsbekræftende forestilling om
bedsteforældre og børnebørn. […] På forunderlig vis er 'morfarMORFARmorfar'
… en af de mest vitale og underholdende forestillinger, jeg længe har set.”
Teateravisen
19. – 29. MARTS 2019
Tirs., tors. og fre. kl. 09.30 og 11.00
VARIGHED:
45 min. uden pause

Kære lærere og pædagoger
I Teatret Riddersalen byder vi på masser af teateroplevelser
for børn og familier. Vi producerer egne forestillinger, turnerer
rundt i hele Danmark, og håndplukker gæstespil fra teatre, hvis
forestillinger vi synes, at I skal opleve.
Riddersalens forestillinger er altid krydret med allehånde
detaljer i scenografi og musik. Med sproget som det
omdrejningspunkt hvor oplevelser, erfaringer og erindringer
smelter sammen. Legelysten og meddigtningen fra
scenografer, dukkemagere, koreografer, komponister,
teatermalere, kostumierer er med til at folde
historierne yderligere ud, og give plads til den vigtige
fordybelse.
Vi glæder os til at byde jer velkommen i Riddersalen!

RING ELLER SKRIV
Ring til os på tlf. 38 87 18 19 (tirs.–tors. kl. 10-15 / fre. kl. 10-13) eller
send os en mail med din bestilling på billet@riddersalen.dk

Billetprisen er kr. 40 pr. elev
og pr. medfølgende underviser
ved min. 6 personer.

MEDVIRKENDE
Jens Andersen
Thomas Guldberg Madsen
Sune Skuldbøl Vraa
TEATRET RIDDERSALEN
Allégade 7-9 − 2000 Frederiksberg

Gå på opdagelse på
riddersalen.dk

