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TEATER HUND & CO. PRÆSENTER HELT NYT TEATERKONCEPT 
Hvordan ser lykke ud i børnehøjde og hvad betyder lykke for voksne, der har det hele? Teater 
Hund & Co laver 2 nye teaterforestillinger om lykke til børn og voksne. De bruger samme 
scenografi for at sætte et kunstnerisk benspænd op for hinanden, og spiller begge forestillinger i 
den samme spilleperiode. Premiere den 14. oktober 2017 på Rentemestervej 76 (Kbh NV) på DEN 
STORE JAGT PÅ LYKKEN – for børn om dagen og DRØMME OM NOGET ANDET – for voksne om 
aftenen.  
 
Flere år i træk er danskerne blevet kåret som det lykkeligste folk i verden. Det sker ud fra en vurdering af 
graden af meningsfuldhed i hverdag, social omgangskreds, finansiel sikkerhed, velfungerende lokalsamfund 
og fysisk velbefindende. Kan der overhovedet stilles lighedstegn mellem de faktorer og lykke? For hvad er 
lykke egentlig for en størrelse? Er det den flygtige tilstand af lykke, som vi stræber og længes efter, til trods 
for det uundgåelige paradoks, at lykkefølelsen kun kan opnås, hvis man også kender til smerten? Er lykken 
en ekstatisk tilstand eller en indre harmoni og balance? Hvordan kan vi vide, hvad vi længes efter, og 
hvordan ved vi, om vi er lykkelige? Og hvis vi endelig bliver bevidste om vores lykke, er vi det så stadig, eller 
kan følelsen kun opnås som momentane følelseseksplosioner? Dét har teatrets to kunstneriske ledere, 
Methe Bendix og Petrea Søe, sat sig for at udforske, med hver deres forestilling! Den ene for børn - den 
anden for voksne. 

 
DEN STORE JAGT PÅ LYKKEN 
- en familieforestilling. 5-12 år 
Det er vigtigt for Mor og Far, at deres søn er lykkelig – og helst endnu lykkeligere end naboens børn ser ud 
på Facebook.  Men da Mor og Far melder sig til konkurrencen om at være Danmarks Lykkeligste Familie, får 
deres søn nok og tager ud på egen hånd. På sin rejse møder han en uventet hjælper…. 
 
Der er en mening med galskaben, når familieforestillingens titel er DEN STORE JAGT PÅ LYKKEN –  for Mor 
og Far ER det en jagt! De tror, at lykken kan købes – ny sofa, ny bil, osv. Og hvis man ikke har det, der skal 
til, kan man snyde lidt og få det til at ligne. For Mor og Far er det vigtigste ikke virkeligheden, men BILLEDET 
af virkeligheden. Mor og Far sammenligner sig med alt og alle og finder derfor aldrig ro, da billedet af 
naboens materielle nyanskaffelser og perfekte liv altid synes flottere og lykkeligere end deres eget.  
DEN STORE JAGT PÅ LYKKEN er en humoristisk og undersøgende forestilling om, hvor lykken mon gemmer 
sig. I ting? I tid? I andre? I os selv? 
 
MEDVIRKENDE Anne Dalsgaard, Folmer Gry Kristensen & Zaki Nobel Mehabil 
MANUSKRIPT & INSTRUKTION Methe Bendix 
DRAMATURGISK- & VISUEL KONSULENT Charlotte Sachs Bostrup 
SCENOGRAFI: Forestillingen spiller i Lisbeth Burians scenografi udviklet til forestillingen om LYKKE for 
voksne DRØMME OM NOGET ANDET  
LYSDESIGN, TEKNIK & AFVIKLING Nicolai Valet. Lysdesignet er udviklet på baggrund af Raphael Solholms 
lyssætning til voksenforestillingen 
LYDDESIGNER Thomas Dinesen 
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DRØMME OM NOGET ANDET 
- 20 billeder på hverdagens længsel 

Danmark er et drømmeland. Og hvad så? Hvad sker der, når vi har alt - Hvad siger vi? hvad gør vi, hvad 

længes vi efter, når drømmen er gået i opfyldelse og vi venter på at noget bedre dukker op?  

I 20 musikdramatiske tableauer undersøges paradokset imellem at være lykkelig og samtidig utilfreds. 

Utallige danske sange handler om at længes og drømme. I voksenforestillingen DRØMME OM NOGET 

ANDET møder vi mennesker der længes gennem sange som fx Danmarks ældste nedskrevne folkemelodi 

”Drømte mig en drøm i nat”, Shu-bi-dua’s ”Folkevognen” og Medina’s ”For altid”.  

En tragikomisk musikalsk collage om mennesker der har det hele. 

MEDVIRKENDE Mette K. Madsen, Karin Bang Heinemeier & Morten Brovn 

IDE & ISCENESÆTTELSE Petrea Søe 

MANUSKRIPT Julie Maj Jakobsen & Petrea Søe 

SCENOGRAFI Lisbeth Burian 

PIANIST & MUSIKALSK ARRANGØR Niels Søren Hansen 

LYSDESIGNER Raphael Solholm 

LYDDESIGNER Emil Assing Høyer 

PRODUKTIONSLEDER & REKVISITØR Anna-Sophia Noerbel 

AFVIKLER Martin Danielsen 

 

OM TEATER HUND & CO. 

Teater Hund & Co. er et nyt Lille Storbyteater i Københavns Kommune. 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 

spire til refleksion og være med til at udviske skel og skabe en frugtbar dialog om vigtige emner for individet 

og for samfundet. 

 

Teater Hund & Co. bor på BIBLIOTEKET på Rentemestervej i en flot guldbygning tegnet af COBE arkitekterne. 

PRESSEFOTO hentes på http://www.teaterhund.dk/presse/  Kreditering: Fotograf Natascha Thiara Rydvald.  
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PRAKTISK INFO 

Spilleperiode: 14. oktober – 4. november 2017 

Spillested: Teater Hund & Co. på BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 2400 KBH NV 

Aldersgrupper: DEN STORE JAGT PÅ LYKKEN: For de 5-12 årige og deres voksne 

                            DRØMME OM NOGET ANDET: Voksne og unge, fra 15 år 

Spilletider:  Børn: ons/tors kl. 9.30 og 11.00. Fre kl. 11.00 og 17.00. Lør/søn kl. 13.00 & 15.00 

Voksen: tirs-fre kl. 20.00. Lør/søn kl. 17.00 

Billetter:  teaterbilletter.dk //tlf. 26 16 14 10 

Pressekontakt: Karen Toftegaard // tlf. +45 2298 6743 // karen@karentoftegaard.dk 

Forestillingerne er produceret med støtte fra:  

Københavns Kommune, A.P.Møller Fonden, Beckett-Fonden, Bispebjerg Lokaludvalg og Bikubenfonden. 
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