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Kære børn og voksne
Velkommen til 

Aarhus Børneteaterfestival

Det er en fantastisk tid på året, når vi nærmer os Aarhus 
Børneteaterfestival. Teater giver børnene mulighed for at 
opleve fortællinger, følelser, musik og fællesskab. En tur i 
teateret er en kulturoplevelse, man ikke glemmer lige med 
det samme. Kulturen hjælper børn til at forstå samfundet, 
og det er med til at sætte fantasien og drømmene i gang.

I Børnekulturhuset kan børnene opleve et lille udpluk af 
de mange, gode forestillinger, som hvert år laves uden for 
Aarhus. I programmet kan du læse mere om forestillingerne 
og hvornår, de spiller. 

Vi har i år fokus på forestillinger til de yngste børn i skole-
alderen og dem, der er endnu yngre. Det er forestillinger, 
der inviterer børnene ind og giver store oplevelser. 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 kreativt 
værksted på Børnekulturhuset, så sæt endelig god tid 
af. Og husk, at der hele året er spændende forestillinger i 
Børnekulturhuset fra de aarhusianske børneteatre. 

Rigtig god fornøjelse med Børneteater Festival 2022.

Rabih Azad-Ahmed
Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune



”Det føles varmt og trygt at være i 
rum med de to spillere.”

- Teateravisen

DU ER HER
TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

En forestilling om at finde vej i verden og i sig selv.

’Du er her’ er en vandring gennem små og store 
lydlandskaber og sanselige øjebliksbilleder; om 
storbyens skove af skilte, om nattens mylder af 
stjerner, der viser vej over havet, og om at cykle 
jorden rundt – bare fordi man kan. For når man 
går ud i verden, bliver den større.

VARIGHED | 35 min.
Torsdag kl. 9.45 og 11.15 • Fredag kl. 9.45 og 11.15
Lørdag kl. 9.45 og 11.15 • Søndag kl. 9.45 og 11.15 

2-6 år



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

- Teateravisen

B-BUMM
TEATRET KRISKAT  

En forestilling for de yngste: I hjerterummet høres 
lyden af en rolig puls. Et landskab af hæklede blom-
ster 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.
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

½-3 år



”… de medvirkendes pan-tomimiske spil med klodser 
og rekvisitter kommer helt tæt 

på tilskuerne. Det er med til at gøre 
stemningen intens og nærværen-
de og indimellem farvet af magisk 
trylleri.”

-Teateravisen

KAT – FUGL - FISK
TEATRET OM

En ordløs, humoristisk og poetisk forestilling, inspi-
reret af maleren Paul Klees fabulerende univers.
I en leg med skyggespil og geometriske former 
bliver elementerne levende og finder sammen på 
nye måder for øjnene af publikum. Prikker, linjer, 
dyr og byer opstår og forsvinder igen. 

Klee var interesseret i bevægelse og proces, og 
det var vigtigere for ham end selve resultatet, som 
forblev åbent indtil slutningen – ligesom børns leg.

VARIGHED | 35 min.
Torsdag kl. 9.30 og 11.00 • Fredag kl. 9.30 og 11.00

4-8 år



DIDRIK DRILLEPIND
ANDRÉ ANDERSEN SOLO

En interaktiv forestilling for de små

Sille Mille Fantasille har fejlagtigt spist drillebær og er forandret til Didrik Drillepind. Hun har 
stjålet den magiske fortællefjer og skrevet eventyrslutningerne dårlige. Nu må alle børnene 
hjælpe kammelegeraten med at digte alle eventyrene gode igen. På deres rejse møder børnene 
kendte eventyrfigurer samt alfen Alfelulle. Mon børnene kan trylle Didrik om til Sille Mille Fanta-
sille igen, inden forestillingen er omme? Lad os håbe det!

I denne forestilling skal børnene digte med på tre kendte eventyr, som I får tilsendt straks efter 
reservation af billetter; så kender børnene samme udgave af eventyrene - og de får en god for-
nemmelse af at vide mere end skuespillerne på scenen.

VARIGHED | 60 min. Inkl. pause.
Torsdag kl. 10.00 og 11.30 • Fredag kl. 9.20 og 10.50

4-7 år



JORDVANDRING
VILDSKAB

Hør jorden tale!
Kom med på en iscenesat lydvandring rundt i Aarhus’ gader, parker og baggårde – på opdagelse 
i den sparsomme natur. Som publikum følger du efter en kvinde med en særlig metaldetektor 
der kan opfange jordens stemme. Igennem den taler Moder jord - hun fortæller vidt og bredt 
om alt det liv som udspringer fra hende på en poetisk og filosofisk måde. Alt imens hun guider 
publikum til at se og mærke naturen på ny. Naturvidenskab tilsat teater for at skabe en sanselig 
og tankevækkende naturoplevelse midt i byen. 

To skuespillere styrer vandringen og 15 frivillige ældre medvirker - som en påmindelse om livets 
cyklus og det faktum, at vi alle bliver til jord en dag. 

Teater VILdSKAB har produceret JORDVANDRING med inspiration fra Naturhistorisk Museum og en række natureksperter. 
Forfatter, Sonja Winckelmann, har skrevet teksten til jorden og komponist, Sebastian Edin, har skabt lyden. Bodil Lassen 
har indtalt jordens stemme. Tina Andersen har iscenesat og spiller sammen med Marie Louise Schmidt Maegaard.

JORDVANDRING er støttet af Aarhus Kommune, Statens Kunstfond, William Demant Fonden, Salling Fondene, Toyota 
Fonden, Spar Nord Fonden, Drost Fonden og Nordea Fonden

Læs mere på vildskab.dk

VARIGHED | 90 min.
Lørdag kl. 12.30 • Søndag kl. 12.30

12+ år



BILLETBESTILLING FOR 
SKOLER OG DAGINSTITUTIONER

Bestilling foregår på internettet. Du finder et link til børneteaterfestivalen på: www.boernekulturaarhus.dk.
Vi gør opmærksom på, at alders-angivelserne skal overholdes, samt at der er et begrænset antal billetter pr. skole/
institution. Vi forbeholder os desuden ret til at tilbagekalde bestillinger, hvis en skole har booket for mange billetter. 
I så fald gælder først-til-mølle-princippet.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Astrid Guldhammer, Børnekulturhuset: 2920 4434 eller asg@aarhus.dk.

AFBESTILLING
Hvis I bliver forhindrede, vil vi bede jer om at annullere billetterne i god tid, så andre får mulighed for at booke billetterne. 
Afbestilling foregår via linket i din bekræftelse.

OBS! Ved afbestilling senere end den 26. september 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.

http://www.boernekulturaarhus.dk
mailto:asg%40aarhus.dk?subject=B%C3%B8rneteaterfestival%2022


Bestilling foregår på internettet. Du finder et link til børneteaterfestivalen på: www.boernekulturaarhus.dk.
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 for alle forestillinger på nær ’Jordvandring’ 30 kr. pr. billet for både børn og voksne. 
’Jordvandring’ koster 70 kr. pr. billet for både børn og voksne.
Betaling via Mobile Pay: 494474 (Børnekulturhuset). Din booking bliver først godkendt, når vi har modtaget din betaling 
via Mobile Pay. Billetterne refunderes ikke.

VÆRKSTEDER OG CAFÉ
I weekenden er det kreative værksted og cafeen på Børnekulturhuset
åben fra kl. 9.00-13.00.

MADPAKKERUM
I må gerne spise medbragt mad i Børnekulturhusets café.
I weekenden kan I også købe saft, kaffe, te samt kage, boller og frugt.

SPILLESTEDER
Forestillingerne spilles på Børnekulturhuset.
Der er trapper til alle salene. Desværre har vi ingen handicapvenlig løsning.

BILLETBESTILLING FOR 
PRIVATE

http://www.boernekulturaarhus.dk

