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Så er det atter blevet tid til Aarhus Børneteaterfestival på Brobjergskolen.
På Aarhus Børneteaterfestival præsenterer Børnekulturhuset et udpluk af de mange, gode forestillinger, som hvert år laves uden for Aarhus. Resten af året kan vi heldigvis nyde godt af de
forestillinger, som de aarhusianske børneteatre giver os.
Her i programmet kan I se, hvor og hvornår de forskellige forestillinger spiller, og hvad de handler
om.
Vi har i år fokus på ordløse forestillinger til børn i alle aldre – og så er der lige en enkelt forestilling med masser af ord til de store skoleelever. Forestillingerne rummer alle en inviterende og
insisterende formidling til den publikumsmålgruppe, som de er skabt til. Og nogle gange skabes
kontakten til publikum gennem ord – andre gange er de helt overflødige.
Teater sætter spor i erindringen og giver anledning til refleksion - at gå i teatret med børn rækker
langt ud over det tidsrum, forestillingen varer.
I weekenden er der ud over forestillingerne også kreative værksteder på Børnekulturhuset, så
sæt endelig god tid af …
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Billetbestilling
Billetbestilling for skoler og daginstitutioner
Bestilling foregår på nettet via www.boernekulturaarhus.dk, hvor I finder et link til børneteaterfestivalen.
Vi gør opmærksom på, at alders-angivelserne skal overholdes, samt at der er et begrænset antal
billetter pr. skole/institution. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde reservationer, hvis en skole
har booket for mange billetter.
Hvis I har spørgsmål, kan I henvende jer til Børnekulturhuset på tlf. 41 85 66 69.
Afbestilling
Hvis I bliver forhindrede, vil vi bede jer om at afbestille pr. telefon i god tid, så vi har mulighed for
at tilbyde billetterne til andre.
OBS!
Ved afbestilling senere end den 1. oktober eller manglende fremmøde på selve dagen pålægges
et gebyr på 10 kr. pr. reserveret billet.
Pris
Der er gratis adgang for kommunens børn torsdag og fredag.
Madpakkerum
I må gerne spise medbragt madpakker i Børnekulturhusets café.
Spillesteder
Forestillingerne spilles på Børnekulturhuset.
Der er trapper til alle salene. Desværre har vi ingen handicapvenlig løsning.

Billetbestilling
Foregår online på www.boernekulturaarhus.dk
Der åbnes for billetbestilling tirsdag d. 17. september kl. 10.00

Billetbestilling
Billetbestilling for private
Bestilling foregår på nettet via www.boernekulturaarhus.dk, hvor I finder et link til børneteaterfestivalen.
Det er også muligt at bestille hos Børnekulturhuset på tlf. 41 85 66 69
Telefontid: hverdage mellem kl. 10 og 14.
Pris
I weekenden er prisen 30 kr. pr. billet for både børn og voksne.
Værksteder og café
I weekenden er der kreative værksteder, ansigtsmaling og café på Børnekulturhuset.
Værkstederne og cafeen har åbent i weekenden fra kl. 9.00-12.30.
Madpakkerum
I må gerne spise medbragt mad i Børnekulturhusets café.
I weekenden kan I også købe saft, kaffe, te, kage og frugt.
Spillesteder
Forestillingerne spilles på Børnekulturhuset.
Der er trapper til alle salene. Desværre har vi ingen handicapvenlig løsning.

Billetbestilling
Foregår online på www.boernekulturaarhus.dk
Der åbnes for billetbestilling tirsdag d. 17. september kl. 10.00

Passepartout Theatre Production
KING LEAR
fra 6 år

King Lear er gammel og skal dele sit rige mellem sine tre døtre. Det
vil han gøre alt efter hvor meget de elsker ham. Men hvordan måler
man kærlighed i Lears verden?
Historien bliver fortalt af to bagere, som skal bage Lears fødselsdagskage. På en enkel og lattermild måde får de æltet, bagt, delt
og serveret dramaet, så børn helt ned til 6-årsalderen kan forstå og
følge historien. Som i alle Shakespeares tragedier går det grueligt
galt, og Lear fatter først til sidst sin fejl … at kærligheden ikke kan
prissættes.

”

… jeg er ikke i tvivl om, at
børns nysgerrighed efter
Shakespeare bliver vakt –
på dukkespilsmaner.
Teateravisen

VARIGHED | 35 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET
Torsdag kl. 10.00 og 11.30 • Fredag kl. 10.00 og 11.30 • Lørdag kl. 10.00 og 11.30 • Søndag kl. 10.00 og 11.30

Uppercut Danseteater
JUST BLAZIN’ - OLD SCHOOL
fra 9 år

JUST BLAZIN’ -Old School er inspireret af ”de gode gamle dage”
– og især 1920’ernes danse-og musikstil. Handlingen udfolder sig i
et klasselokale, inden klokken ringer til time.
Til den skønneste musik leverer de fire dansere fra Uppercut en
forestilling for fuld udblæsning - om kammeratskab, optimisme,
drømme og nederlag.

”

Jeg er ret sikker på, at publikum
uanset alder må blive revet med
og smittet af dansernes energi og
charmerende udstråling og imponeret over deres kropslige kunnen.
Teateravisen

VARIGHED | 35 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET
Torsdag kl. 9.00 og 11.00 • Fredag kl. 9.00 og 11.00

Teater Blik
HVAD NU HVIS
0-6 år

Brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler der triller,
elastikker, snor, pinde. Et gulv og en spiller udfordrer gennem
denne forestilling rummet, tyngdeloven, balancen og vores evne
til at bygge op og bryde ned, udforske, drømme og lege.

”

”En smuk minimalistisk
performance fuld af humor og nærvær…
Teateravisen

VARIGHED | 30 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET
Torsdag kl. 9.30 og 11.00 • Fredag kl. 9.30 og 11.00 • Lørdag kl. 9.30 og 11.00 • Søndag kl. 9.30 og 11.00

André Andersen Solo
HEKSEJAGT
fra 7. klasse og op

Forestillingen er inspireret af sande begivenheder fra en tid, hvor alt blev forklaret med magi og
troen på guds vilje og djævelens fristelser.
En tid hvor kloge kvinder og fattige tiggere bliver jagtet som troldfolk, og hvor den gode mands
syndige drømme om hunkønnet kun kunne forklares med hekseri.

VARIGHED | 55 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET
Torsdag kl. 9.45 og 11.15 • Fredag kl. 9.45

”

”En troldkvinde skal du ikke lade leve!
Den der tier om nogen troldkvinde
og ikke hjælper med at få kørt et læs
brænde sammen til hendes røv, er
ikke bedre selv og vil blive straffet!”

Teatret KrisKat
B- BUMMM
½-3 år

En forestilling for de yngste: I hjerterummet høres lyden af en rolig
puls. Et landskab af hæklede blomster i gyldne, rødlige farver.
Hvem vil ikke gerne høre til her? Det vil børnene!
Og her arbejder skuespillerne Katarina og Heidi med rør; lange,
frække, forsigtige, tynde, tossede rør – fantastiske forbindelser
bliver skabt. I den sidste del af forestillingen indbydes der til undersøgelse af scenografien, så børnene kan afprøve det hele selv.

VARIGHED | 35 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET
Lørdag kl. 9.45 og 11.15 • Søndag kl. 9.45 og 11.15

”

Et plastisk og musikalsk
flow der taler til de yngstes sanser [...] morsomt
og hjertevarmt
Teateravisen

