Børneteater forår 2019
1.
Riddersalen: Små blå sko
Varighed ca. 35 min.
Onsdag d. 20. februar
Torsdag d. 21. februar

alder 2 – 4 år
kl. 10.00
kl. 9.30 og kl. 11.00

Borgerforeningen
Borgerforeningen

En lille entré danner kulisse for SMÅ BLÅ SKO. Fra entreens billeder, skuffer og skabe trylles fortællingen frem ‐ om
damen, der går tur med folk. Damen er begejstret og fuld af forventninger, når en ny gåturs‐kammerat skal komme. I
dag venter hun Alfred, så de små blå sko findes frem. I ventetiden fantaserer damen om udflugtsmål for dagen. Så
lyder klokken ved entrédøren….

2.
Comedievognen: Mis med de blå øjne
Varighed ca. 45 min.
Mandag 4. marts
kl. 10 og 11.30
Tirsdag 5. marts
kl. 9.30 og kl. 11.00

alder 3‐6 år
Borgerforeningen
Borgerforeningen

Om den lille modige mis, der gik ud i verden for at finde landet med de mange mus. For selv om man har blå øjne, kan
man sagtens være ligeså meget kat og mindst ligeså god kat som alle dem med de gule!
Egon Mathiesens børnebogsklassiker fra 1949, der som den første vandt kulturministeriets Børnelitteraturpris i 1954,
og som nu er udvalgt til Kulturkanonen for børn. Dristigt iscenesat i en stemningsfyldt og legende dramatisering, der
forløser fortællingens farlighed, humor og ukuelighed. Til akkompagnement af jazz musik, der får det hele til at svinge
sammen. Sjovt, varmt, jazzet og musikalsk.

3.
Teatergruppen Batida: Verdens mindste historie
Varighed ca. 35 min.
Mandag d. 11. marts
kl.9.30 og 11.00
Tirsdag d. 12. marts
kl.9.30 og 11.00

alder 2‐4 år
Svendborg Bibliotek, mødelokalet
Svendborg Bibliotek, mødelokalet

Et musikalsk møde mellem en almindelig pige og en mærkelig pingvin, der kan stå på hovedet og fløjte. Pingvinen
spiser fem fisk til morgenmad og taler flydende pingvinsk. To charmerende skuespillere sørger for, at det unge
publikum, der måske oplever teatret for første gang, får appetit på mere. Hver tilskuer får en lillebitte, illustreret bog
med hjem. Med den i hånden kan historien genfortælles for de voksne.

4.
Uppercut Danseteater: Body parts
Varighed ca. 30 min.
Mandag d. 18. marts
kl. 11.00
Tirsdag d. 19. marts
kl. 9.30 og kl. 11.00

Borgerforeningen
Borgerforeningen

To søskende kan ikke sove. Der er så mange lege, der mangler at blive leget! Men i seng skal man jo. Søvnen vil ikke
komme, og legen vil ikke stoppe. Dyner forvandler sig til hyggelige spøgelser og natlamperne til skovens ildfluer. De to
søskende må finde balancen mellem fantasi og virkelighed på deres legende rejse gennem natten, der både er
spændende og lidt skræmmende, men mest af alt sjov! Body Parts er en humoristisk danseforestilling om at møde sig
selv i mørket og komme ud på den anden side i Uppercut Danseteaters helt særlige fusion af breakdance og
contemporary dance.

