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FAR, MOR & BØRN – HVER DAG! 
- vi tisser når vi tanker!
En humoristisk forestilling, der tager et højaktuelt hverdagstjek af børnefamilier anno 2018,  
får premiere 14. februar 2018 på Teater Hund & Co.

Børneopdragelse bliver aldrig et uaktuelt emne. Men hvordan står det egentlig til med voksenopdragelsen? Er de 
voksne overhovedet i stand til at være gode rollemodeller med deres evige forsøg på at gøre alting rigtigt, hverdagens 
travlhed, ambitioner på børnenes vegne og deres insisteren på samtidig at være sig selv og udleve egne drømme?

Dagens Danmark har i høj grad fokus på børnefamilier. TV fylder de bedste sendetider med eksperter, der skal vejlede 
forældre i at sætte grænser, uddele ansvar, og i bund og grund i at være familie. Hvordan kan det nå dertil, at vi 
voksne er faret så meget vild i vores forældrerolle, at de stakkels børn står tilbage som vidner til galskaben med 
undrende øjne, når mor og far står på hovedet, for at bevise deres forældreevne?

Forestillingen FAR, MOR & BØRN – hver dag! sætter de voksne i Voksenologisk Have, hvor videnskabsmænd kan  
afprøve diverse eksperimenter på dem. Hvordan vil de f.eks. reagere, når barnet introducerer dem for  
computerspil-verdenen? Hvordan tackler de barnets spirende kærlighedsliv? Hvor pressede bliver de, hvis barnet skal 
tisse mens de kører bil? Har de voksne egentlig altid ret? Og hvilke andre hverdagsudfordringer kan få de voksne til at 
opføre sig helt uhensigtsmæssigt?

Med stor kærlighed for de komiske og absurde hverdagskonflikter tager dramatiker og instruktør Methe Bendix fat om 
roden i familielivets udfordringer. I en humoristisk stil vendes genkendelige hverdagsscenarier på hovedet, så både 
børn og voksne kan genkende sig selv og hinanden, og sammen få grinet godt igennem og noget at snakke videre om.
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PRAKTISK INFO

ALDER: For de 5 – 12 årige og deres voksne
SPILLEPERIODE: 14. februar – 4. marts 2018
SPILLESTED: Teater Hund & Co. 
på BIBLIOTEKET på Rentemestervej 76 i NV.
SPILLETIDER: Ons og tors kl. 10, Fre kl. 10 og 
17, Lør kl. 14, Søn kl. 11 og 14
BILLETTER: teaterbilletter.dk / Tlf: 26 16 14 10

 

OM TEATER HUND & CO. 

Teater Hund & Co. er et Lille Storbyteater i Københavns Kom-
mune. Teatret producerer både teater for børn og teater for 
voksne. I det kunstneriske arbejde lægger teatret vægt på, at 
arbejde temabaseret, og at forestillingerne er nyskabelser både 
hvad angår form, proces og udtryk. Det fælles mål er gennem 
kunsten at give børn og voksne mulighed for at genkende sig 
selv i vedkommende og øjenåbnende forestillinger. Både små 
og store mennesker skal gå ud med en vægtig oplevelse, der 
kan inspirere til refleksion, være med til at udviske skel og 
skabe en frugtbar dialog om vigtige emner for individet og for 
samfundet.

Teater Hund & Co. bor og spiller i sæson 2017/18 på BIBLIOTEKET på  
Rentemestervej i NV. Produktionen FAR, MOR & BØRN - hver dag! er en  
videreudvikling af forestillingen med samme navn, der havde urpremiere i 2008.
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