I' de fucking bedste

Beskrivelse
Tak til jer. I er jo helt geniale. Jeres energi er så vild – næsten lige så vild som jeres træthed.
I går 100% ind i alt det, som I gider, og lukker fuldstændig af for alt, der er lort. I lever så meget lige nu, at I
glemmer hvor jeres blyanter og finder den i jeres strømpe. Lever så meget lige nu, at I er ved at springe ud ad
vinduet bare lige for at prøve det. Og så er I der for hinanden. Lige meget hvornår. I jeres venners øjne kan I alt,
så fuck resten.
Teenagere er et helt særligt folk med usete superkræfter. Midt i nedture, opture, lektiepres, voksenforventninger,
fremtiden, kærlighed, hormoner, fritid, og tusinde følelser, forsøger de at finde svar på, hvem de er, og hvad livet
består af. Uden at miste sig selv eller deres livsappetit. Det er en kraftpræstation i sig selv, og det skal hyldes.

Formål
I’ de fucking bedste er en hyldest til teenagere og deres superkræfter. Formålet med forestillingen er en fejring
af de år, hvor man næsten kan flyve. En festforestilling, hvor vi minder de unge (og alle os andre) om, hvor
mange fantastiske egenskaber teenagere rummer.
Sted
Teaterhuset Filuren
Musikhuset, Thomas Jensens Allé
8000 Aarhus C

Praktisk information
Udbyder
Teaterhuset Filuren

Forløbstype
Forestilling
Målgruppe
7. - 10. klasse
Antal
100
Periode
25.10.2021 - 26.10.2021
Yderligere oplysninger til periode
Spiller mandag og tirsdag kl. 10 og kl. 12. Hvis der er ønske om alternative spilletidspunkter er I velkomne
til at kontakte Ida på ims [at] filuren [dot] dk.
Varighed
1 time
Pris
60,- pr. elev/barn/person (inkl. moms)
ULF støtter ikke teater.
Men du kan nemt søge anden støtte
- se Teaterordningen

Emneområde
Film, musik, teater og dans
Fag
Dansk
Drama
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

Kontakt udbyder
Teaterhuset Filuren
Musikhuset, Thomas Jensens Allé
8000 Aarhus C

Tlf. 22 84 81 85

Request buttons
Søg tilskud til transport

