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En Teater Hund forestilling for de 5-12 årige og deres voksne 

HVIS BARE… 
- en flyvende fortælling om en forsvunden far 
urpremiere 27.februar 2013 
 

 
 

Med HVIS BARE… går Teater Hund ind i et rigtigt drengeunivers! Flyvere, soldater, brødre og fædre er nogle af 
elementerne teatrets nye forestilling om savnet af en far.  
Drengeuniverset er dog kun rammen og afsættet for at vise en fortælling af mere universel karakter, der henvender 
sig til både piger og drenge i alderen 5-12 og deres voksne.  
 

HVIS BARE… er fortællingen om drengene Frede og Uffe og deres drømme og håb, og om savnet af deres far, der er 
jagerpilot i krigen. Drengenes far har nemlig været væk længe! Så længe at han måske ikke kommer hjem igen.  
Og det har Frede og Uffe meget svært ved at forstå …  
Derfor begynder de, på hver deres måde, at søge efter far. Det bliver starten på en rejse hvor drøm, virkelighed og 
fantasi smelter sammen og i sidste ende bringer drengenes far tilbage, på en måde ingen havde forestillet sig. 
 

Teater Hund giver med HVIS BARE… et bud på, hvordan krig, mod og erkendelse kan begribes på en konkret og 
håndterlig måde, der samtidig har den dybde, humor og menneskelighed, som kan åbne for nye refleksioner hos 
både små og store.  
HVIS BARE… foregår i visuelt 2-dimensionelt univers af videofilm, der udgør scenografien. Levende billeder i sort og 
hvidt, der viser både drengenes fysiske verden men som samtidig er stemningsskabende billeder på deres indre 
tilstand og rejse. 
 

På scenen: Bo Carlsson og Robert Reinhold. Instruktør: Per Linderoth. Manuskript: Robert Reinhold. Scenografi, co-kostumier 
og plakat: Jacob Langaa-Sennek. Animationer: Fredrik Lindgren. Lyddesign: Pelle Skovmand. Kostumier: Sofie Fribo. 
Dramaturgisk konsulent: Jane Rasch.   
 
PRAKTISK INFO 
Spilleperiode:  27.februar – 27.marts 2013. 2 daglige forestillinger onsdag-søndag. Se spilletider på www.anemoneteatret.dk 
Sted: Anemone Teatret, Suhmsgade 4, 1125 Kbh. K. Aldersgruppe: 5-12 år år & voksne 
Billetter: 35-50 kr. (børn) 100-120 kr. (voksne) www.anemoneteatret.dk  eller telefon 3332 2249 
Billeder til brug ved omtale af forestillingen kan fra den 15.februar hentes på  www.teaterhund.dk (”presse”).  
Yderligere oplysninger: Tine Selmer Bertelsen, tlf.: 2615 6051 / tine@bertelsen.org 
 
HVIS BARE  gennemføres med støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Bikubenfonden, Statens Kunstfonds Tonekunstudvalg, 
Dramatikerforbundet og Københavns Scenekunstudvalg.                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                   www.teaterhund.dk vov@teaterhund.dk 
 

Hvis bare… vi brødre kunne flyve 
Hvis bare… skolen stod på hovedet og ordene var kaniner 
Hvis bare… vores drømme blev til virkelighed 
Hvis bare… jeg ikke var en bangebuks  
Hvis bare………… 
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