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INTRODUKTION TIL MATERIALET 
Kære underviser

Det nærværende undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen i indskolingen og på 
mellemtrinnet. 

Alle øvelser og opgaver kan stå alene. Alle aktiviteter er beskrevet med udgangspunkt i de videns- og 
færdighedsmål, som aktiviteten understøtter. 

Tilsammen udgør aktiviteterne i dette materiale et forløb på 8-10 lektioner. Forløbet supplerer undervisnin-
gen i krop og drama, vurdering, præsentation, fremstilling samt oplevelse og indlevelse under kompeten-
ceområderne kommunikation, fremstilling og fortolkning. 

Første del af materialet, Åbne op for teateroplevelsen består af øvelser, der spørger ind til og lægger op 
til en samtale om elevernes forventning til og deres reelle og personlige perception af hele teateroplevelse. 
Med en kreativ tilgang går opgaverne i materialets andel del, Arbejde med forestillingen, en tand dybere 
ind i forestillingsarbejdet via personkarakteristik samt plotbaseret og tematisk arbejde. I den sidste del af 
materialet, Aktiv læring og teaterøvelser, får eleverne mulighed for med egen krop at arbejde med teat-
erøvelser og -teknikker, der lægger sig op ad forestillingen, og derigennem erfare og erkende nye dele af 
teateroplevelsen.

Rigtig god fornøjelse med forestillingen.

Med venlig hilsen

Teater Hund
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OM FORESTILLINGEN 
TAB og VIND – en forestilling om konkurrence? for de 5-12 årige og deres voksne sætter spot på begrebet 
konkurrence og hverdagskonkurrencen med vores konstante sammenligninger med hinanden. Forestillingen 
zoomer ind på dét at tabe eller at vinde eller måske snarere alt dét, der ligger imellem og udenom, og som vi 
nok alle kan lære noget af barn såvel som voksen.

Tab og vind med samme sind! – Dette motto er så godt som ikke-eksisterende, der hvor 
vinder-familien Jensen og taber-familien Madsen bor, for ”Der var engang et land, hvor ALT gjaldt om at 
vinde. Og hvis man ikke vandt, så tabte man. De, der vandt, hed vinderne. Og de, der tabte, hed taberne. 
Men så en dag…”

Forestillingen TAB og VIND – en forestilling om konkurrence? stiller spørgsmål så som: Hvad er en vinder? 
Og hvad er en taber? Og findes der måske andre mellemliggende muligheder? Og kan man dermed skubbe 
lidt til vinder-idealer og taber-klichéer? Med humor og medfølelse undersøger Teater Hund konkurrencens 
væsen på godt og ondt med præstationspres og manglende selvtillid, men også glædesrusen ved at vinde, da 
der ikke er noget galt med at vinde.

Forestillingen kommer med nye input, der finder vinderpotentialet frem i os alle, taber som vinder, og breder 
det lidt mere ud end som så. En humoristisk og fandenivoldsk forestilling, hvor alle får noget at gå hjem med.
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ÅBNE OP FOR TEATEROPLEVELSEN 
Tankestrøm og samtale før forestillingen (Indskoling & Mellemtrin)

Øvelse i Fortolkning

* Færdighedsmål: Øvelsen understøtter, at eleven danner sig et førindtryk af forestillingens stemninger.
* Vidensmål: Ved at se forestillingen TAB og VIND får eleven viden om, hvordan man visuelt udtrykker 
teksters stemning.

Som publikum til en teaterforestilling danner man sig ofte et såkaldt førbillede af 
forestillingen som en æstetisk tekst, ud fra oplysninger som f.eks. forestillingsbilleder i programmet og 
forestillingens titel. Denne opgave arbejder med, at eleverne forholder sig umiddelbart til de før- og 
efterbilleder, som forestillingen skaber hos dem.

ØVELSE A - SE ELEVARK 1

1. Lad eleverne se på billederne. Hvilke tanker og forventninger til forestillingen er disse billeder 
med til at skabe hos dem sammen med titlen ”TAB og VIND – En forestilling om konkurrence?”? 
Lad dem tegne eller skrive det, de kommer til at tænke på.

2. Gem elevernes svar og tag dem op igen til sammenligning, efter I har set forestillingen. 

ØVELSE B
Diskuter i klassen
Indledende spørgsmål til eleverne

• Hvad tror eleverne, forestillingen handler om?
• Hvad foregår der på billederne (se elevark 1), og hvem tror eleverne, personerne er?
• Er der noget, eleverne er gode til?
• Hvilke konkurrencer kender eleverne til?
• Kan eleverne godt lide at konkurrere? Hvorfor?
• Har de prøvet at tabe eller vinde en konkurrence? Hvordan føles det?
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Tankestrøm og samtale efter forestillingen
ØVELSE C

1. Stemte elevernes før-billede overens med forestillingens faktiske stemninger, hændelser og handling?
2. Havde før-billedet nogen indflydelse på elevernes teateroplevelse?
3. Lad eleverne skrive eller tegne de stemninger, de husker bedst fra forestillingen.
4. Lad eleverne sammenligne deres tegninger og/eller tekster med deres klassekammeraters. 

ØVELSE D
Diskuter i klassen
Analyserende spørgsmål til eleverne

• Hvem/hvad i forestillingen gjorde størst indtryk på eleverne? Var der noget de undrede sig over?
• Hvis eleverne skulle fortælle om forestillingen til én, som ikke har set den, hvad ville de så sige om den og 

de to drenge?
• Hvorfor tror de, forestillingen hedder ”TAB og VIND – En forestilling om konkurrence?”? Og hvorfor tror 

de, der er et spørgsmålstegn efter konkurrence?
• Hvordan så teaterrummet og scenografien ud? Hvilke steder foregik forestillingen?
• Hvad handler stykket om?
• Hvilke temaer synes eleverne, der er i forestillingen? Hvor og hvordan kommer de til udtryk?
• Er denne forestilling anderledes end andre forestillinger eleverne har set? Hvordan og hvorfor?

Filosofiske spørgsmål til eleverne

• Mener eleverne, at det er rigtigt, at ”en ægte vinder har mod til at tabe”?
• Hvad mener eleverne, at der skal til for, at noget kan kaldes en konkurrence?
• Mener eleverne, at det altid er bedst, at være den bedste, så man altid skal blive bedre?
• Tror eleverne, talent er noget, man er født med, eller noget man kan tillære sig ved at træne eller ved at 

være heldig?
• Hvordan lærer man at sige til sig selv, at man er god nok, selvom man ikke er den bedste?
• Hvilke gode og dårlige aspekter, mener eleverne, at findes der ved konkurrenceelementet?
• Hvad tror eleverne, at Mads’ og Jens’ forældre mener med forhaven og baghaven?
• Hvordan oplever eleverne, at vi konkurrerer i vores hverdag?
• Hvad mener eleverne, at der ligger imellem de to modpoler: vinder og taber?
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ØVELSE E – Anmelderen (Mellemtrin)
Øvelse i Vurdering

• Færdighedsmål: Eleven kan anmelde æstetiske tekster.
• Vidensmål: Eleven opnår viden om anmeldelsesgenrer ved at orientere sig på nedenstående link

En anmeldelse er en kritikers holdning, vurdering og fri mening om et bestemt værk/produkt. En anmeldelse består 
ofte af en beskrivelse og bedømmelse af værket, en begrundelse for denne bedømmelse samt en samlet vurdering 
på baggrund af dette.

1. Lad eleverne skrive en anmeldelse af forestillingen ”TAB og VIND – En forestilling om konkurrence?” med 
fokus på deres egen oplevelse af forestillingen.

2. Lad dem gøre brug af billeder og tekst fra forestillingen samt alt det, de kan huske fra teateroplevelsen.

På Teateravisen.dk kan eleverne finde inspiration til deres anmeldelse og læse en anmeldelse af Teater Hunds an-
dre forestillinger fx Æblet og Ormen: http://www.teateravisen.dk/et-lille-aebles-storhed-og-fald.html

Saml alle anmeldelserne til en samlet anmelderavis og lad eleverne læse anmeldelserne højt for hinanden i klassen 
for til sidst at diskutere de forskellige holdninger og bedømmelser og se, om der er enighed blandt anmelderne.

I må også meget gerne sende klassens anmeldelser til vov@teaterhund.dk
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ARBEJDE MED FORESTILLINGEN 
Øvelse i Vurdering

• Færdighedsmål: Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning
• Vidensmål: Eleven har viden om fortolkningsmuligheder

ØVELSE F – Karakteranalyse – (Indskoling & Mellemtrin) – SE ELEVARK 2

I forestillingen møder vi de to venner Jens Jensen, som er dygtig til at danse den rigtige dans og Mads Madsen, 
som har svært ved det. Men under en indbyrdes konkurrence byttes deres roller pludselig om, så Mads for 
første gang bliver en vinder, og Jens en taber, hvilket vender op og ned på drengenes liv og venskab.

I arbejdet med forestillingen kan det være givende at gå i dybden med en personkarakteristik, så eleverne 
kan danne sig et helhedsindtryk af karaktererne for derigennem nemmere at kunne spejle sig i forestillingens 
tematik og budskab.

1. Brug elevark 2 som udgangspunkt for en karakteranalyse
2. Lad eleverne give deres bud på, hvordan de tror, Jens og Mads er som mennesker.
3. Lad dem tage udgangspunkt i én af drengene.
4. Lad dem efterfølgende dele deres tanker med én fra klassen, som ikke har valgt den samme karakter.
5. Øvelsen kan også laves med udgangspunkt i forældrerollerne.

Eleverne kan bl.a. komme ind på følgende lag:

• Hvordan ser Jens eller Mads ud?
• Alder, fysik, kropsholdning, påklædning (hvorfor har de netop det tøj på?), mimik, udtryk, bev-

ægelsesmønstre etc.
• Hvordan opfører den enkelte sig over for den anden?
• Hvornår er Jens eller Mads glade? Kede af det? Lyttende? Udadvendte? Indelukkede? Moderne? Gam-

meldags? Pligtopfyldende? Hæmmede? Imødekommende? Rumlige? Belærende? Energiske? Betænk-
somme? etc.
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ØVELSE G – Den varme stol (Indskoling & Mellemtrin)
Øvelse i Fortolkning

• Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten
• Vidensmål: Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde

1. Vælg én person fra klassen, der skal sætte sig i midten af en rundkreds i den såkaldte ”varme stol” 
og forestille sig at være enten Jens eller Mads.

2. Eleven skal forsøge at leve sig godt ind i karakterens være-, tænke- og handlemåde.
3. Alle de omkringsiddende elever kan nu frit stille spørgsmål til den ”nye” Jens eller Mads - enten ’frit 

fra leveren’ eller som interviewform.

”Den varme stol” kan ses som et mere performativt alternativ til den forrige opgave, men kan også an-
vendes som et supplement til den skriftlige tilgang til en personkarakteristik. På denne måde kan man få 
kendskab til andre og nye sider af personen/rollen, eller spørge ind til allerede kendte træk, der umiddel-
bart kan virke uforståeligt udefra. Denne øvelse er også med til at stimulere elevernes forestillingsevne og 
evnen til at sætte sig i andres sted.

Hjælpespørgsmål

De følgende spørgsmål til de to karakterer kan anvendes som inspiration til både karakteranalysen og til 
”den varme stol”.

JENS
• Hvorfor er du vild med at danse?
• Hvor længe og hvor mange timer om dagen, træner du dans?
• Hvad ved du, om din farfar? Hvorfor tror du, at dine forældre ikke vil tale om ham?
• Hvordan er din far og mor blevet så vild med at danse?
• Hvorfor lod du Mads vinde med vilje? Hvordan føltes det pludselig at være en taber?
• Hvorfor satte din far sig om i baghaven, da du havde tabt?

MADS
• Hvorfor tror du, at dine arme sagtens kan gå op i luften, når de forældre ikke er dér?
• Hvordan føltes det pludselig at være en vinder?
• Hvad tænkte du, og hvad blev du klar over, da du mødte Jens’ farfar?
• Hvad var det, du oplevede i Ingenmandsland?
• Hvorfor tror du, du fik en tennisbold af Jens’ farfar som en gave til Jens?
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TEMATISK FORESTILLINGSARBEJDE
TAB og VIND – En forestilling om konkurrence? stiller skarpt på vores evig konkurrerende hverdag både 
på godt og ondt. I skolen konkurrerer vi om, at få de bedste karakterer og være med på moden, og på 
facebook gælder det om at have flest venner og likes. Vi er i konstant konkurrence med andre og med os 
selv, hvilket kan være ødelæggende både for vores selvopfattelse og for vores relationer til andre. Men på 
den anden side, hvordan ville en verden uden konkurrence mon se ud? Har vi brug for konkurrence til at 
fastholde vores energi og motivation?

ØVELSE H - Vores konkurrerende hverdag (Indskoling & Mellemtrin)
Øvelse i Vurdering

• Færdighedsmål: Eleven kan vurdere en tekst i lyset af tekstens samtid
• Vidensmål: Eleven har viden om måder at vurdere tekster på i forhold til deres samtid

1. I 24 timer skal eleverne skrive ned, hver gang de i løbet af deres hverdag er i kontakt med begrebet 
konkurrence.

2. Det kan være via medier (TV, Internet, mobiltelefon, computerspil etc.), når de selv deltager i en 
konkurrence, eller blot mærker følelsen af at være i et konkurrerende felt i alle mulige forskellige 
situationer, store som små – fx når man gerne vil have, at ens lærer roser én.

3. Ud for hver af deres oplevelser, skal eleverne notere, hvordan de havde det i situationen.
4. Efterfølgende i klassen drøftes elevernes oplevelse og deres hyppighed i løbet af 24 timer. Er der 

overraskende oplevelser? Er der ligheder mellem oplevelserne? Har eleverne fået en større indsigt i 
konkurrencebegrebets betydning for vores hverdag og for karakterernes handlinger og tankegang i 
forestillingen?

5. Prøv i fællesskab at definere, hvad der skal til for, at noget kan kaldes en konkurrence? Er det fx 
følelsen af konkurrence? Eller er det en konkurrence, når konkurrencen er defineret af 2 eller flere? 
Skal der være en vinder og en taber i en konkurrence? Eller…?

ØVELSE I – Fortællekabinettet om konkurrence (Mellemtrin)
Øvelse i Præsentation

• Færdighedsmål: Eleven kan fremlægge sit produkt for andre
• Vidensmål: Eleven har viden om modtagerforhold

1. Eleverne skal sidde hver for sig i nogle minutter og tænke på en anekdote af ca. 2 minutters 
varighed fra deres eget liv, som handler om konkurrence, og som kan genfortælles.

2. Klassen deles op i to grupper. Den ene gruppe stiller sig på en række bag et forhæng/en skillevæg. 
De fortæller nu hver især deres lille historie med ansigtet ind mod forhænget/skillevæggen. De skal 
blive ved med at gentage historien, imens øvelsen står på.

3. Den anden gruppe går på den anden side af forhænget/skillevæggen og lytter til de forskellige 
historier fra fortællekabinettet.

4. Så bytter de side, og dem, der før lyttede, skal nu genfortælle de historier, de kan huske. De starter 
på en ny, når de ikke kan huske mere fra den, de var i gang med.

5. Herefter gentages øvelsen nu med det andet hold som førstefortællere.
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ØVELSE J – Mindmap om præstationspres (Mellemtrin) – SE ELEVARK 3
Øvelse i Fortolkning

• Færdighedsmål: Eleven kan sammenfatte sin fortolkning
• Vidensmål: Eleven har viden om motiv og tema

”TAB og VIND – En forestilling om konkurrence?” sætter fokus på det præstationspres, der automatisk 
opstår fra os selv og andre, når konkurrencementaliteten regerer både i familier og blandt venner. Denne 
tilbagevendende problematik er noget, børn så vel som voksne kan nikke genkendende til.

En måde til at blive klar over, hvornår og hvordan man mærker præstationspresset, og hvornår dette pres er 
godt og skidt, kan være at høre og spejle sig i andres fortællinger om deres oplevelse med præstationspres.

1. Lad eleverne udforme et mindmap (elevark 3), hvor de komme med deres umiddelbare tanker om 
præstationspres og bud på, hvornår de mærker at blive presset på deres præstation.

2. Tag herefter fat på elevernes svar og lad dem danne grobund for en samtale om præstationspres 
på godt og ondt.

3. Suppler samtalen med de nedenfor stående hjælpespørgsmål.

Hjælpespørgsmål

• Hvad betyder begrebet præstationspres?
• Hvornår og hvorfor opstår følelsen af præstationspres, og hvordan håndteres den?
• Hvornår har eleverne følt et præstationspres? Hvorfor?
• Hvordan får eleverne det inden i, når de mærker præstationspresset?
• Har eleverne selv prøvet eller kender de nogen, hvis forældre har presset dem til at blive den bedste 

inden for et bestemt felt?
• Hvordan kommer man af med præstationspresset? Hvad kan man gøre, for ikke at føle sig presset til 

at skulle præstere det bedste altid?
• Hvornår, mener eleverne, det kan være sundt at mærke præstationspres?
• Hvilke andre følelser forbinder eleverne med følelsen af præstationspres?

ØVELSE K – Tegn en vinder/taber (Indskoling & Mellemtrin)
Øvelse i Oplevelse og indlevelse

• Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning
• Vidensmål: Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på

Vi har alle sammen billeder i hovedet. Alle disse billeder er oftest forskellige fra person til person – men 
nogle gange er der også mange fællestræk ved vores billeder.

1. Lad eleverne tænke på en typisk vinder og en typisk taber.
2. Hvordan ser de ud? Hvad for en holdning har de? Hvad for noget tøj, har de på? Hvordan ser 

deres ansigtsudtryk ud?
3. Del et A4-ark på midten, så der opstår to felter.
4. Lad eleverne tegne en vinder og en taber i hvert felt, så kontrasten til dem bliver større, når de 

sidestilles.
5. Sammenlign elevernes tegninger, hvilke ligheder og forskelle var der? Diskuter efterfølgende i 

fællesskab, hvilke stereotype opfattelser vi har i samfundet af en taber og en vinder.
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AKTIV LÆRING OG TEATERØVELSER 
De forrige øvelser har centret sig omkring den skriftlige og mundtlige læringsmetode, et alternativ hertil 
er den performative pædagogik, der opererer med en kropslig indlæring og erkendelsesproces, hvor 
eleverne kommer på gulv. Oplevelsen og læringen forankrer sig fysisk i kroppen via en stimulering af den 
kropslige hukommelse.
Illusionsteater (Mellemtrin)
Øvelser i Krop og drama

• Færdighedsmål: Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre
• Vidensmål: Eleven har viden om improvisation, manuskript, koreografi og scenografi

I ”TAB og VIND” gøres der brug af såkaldt illusionsteater - et scenisk greb, der bl.a. er med til at stimulere 
forestillingsevnen både hos skuespillere og publikum.

Da Jens’ farfar spiller tennis i Ingenmandsland, er der ikke nogen rigtig tennisbold til stede på scenen, i 
stedet illuderer han, at han spiller med en rigtig bold, og denne illusion understøttes i forestillingen med 
lyden af en bold, der rammer en ketsjer.

ØVELSE L – Illuderet metalring

1. Stående i en rundkreds skal eleverne i fællesskab og i stilhed løfte en stor og tung illuderet metal-
ring op fra gulvet og helt op i strakte arme.

2. Dvs. eleverne skal prøve at blive enige om, hvordan metalringen ser ud, og hvor tung den er, så de 
ikke løfter den i forskellige tempi.

3. Øvelsen kan udvides ved at lade eleverne løfte og evt. også flytte andre genstande i fællesskab.

ØVELSE M – Illuderet boldspil

1. Stående i rundkreds og ordløst skal eleverne kaste en illuderet bold på størrelse med en tennisbold 
til hinanden.

2. Dette kræver igen stor koncentration og opmærksomhed på hinanden og på ”bolden”, samt præci-
sion ift. hvor man kaster og modtager ”bolden”. 

3. Udvid øvelsen ved, at eleverne løber rundt og kaster til hinanden.
4. Udvid yderligere ved at lade ”bolden” være transformativ, dvs. ”bolden” hele tiden transformeres 

til en anden slags bold, hver gang den kastes.
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AKTIV LÆRING OG TEATERØVELSER
ØVELSE N – Improvisationstableauer (Indskoling & Mellemtrin)
Øvelse i Fortolkning

• Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten
• Vidensmål: Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde

Denne øvelse kan laves både før og efter, I har set forestillingen. Elevernes fysiske dramatisering af scenerne 
vil være med til at skabe en visuel konsensus og en kropslig forståelse og fortolkning af forestillingen, ved at 
de er aktive skuespillere frem for passive tilskuere.

1. Eleverne skal improvisere tableauer/frysebilleder frem ud fra forskellige overskrifter omhandlende 
temaerne fra forestillingen.

2. Lad eleverne danne en lille scene, så publikum kigger i den samme retning.
3. Én efter én skal eleverne gå op på gulvet og danne en figur samt sige, hvad de er, og hvad de laver. F.eks. 

”Jeg sidder og surmuler, fordi jeg har tabt i en dansekonkurrence” – herefter fryser de i deres position.
4. Til sidst danner eleverne et fælles tableau, mens resten af eleverne kigger på. Når læreren bestemmer, 

at billedet er færdigt, tælles der ned fra 3, og så tager læreren et fiktivt billede, hvor alle fryser helt i 
deres positioner.

5. Øvelsen kan også udvides med, at eleverne ikke siger, hvem de er, og hvad de laver, men at dette skal 
gættes af publikum til sidst, når billedet er taget.

Idéer til temaoverskrifter:

• Konkurrence
• Forhaven og baghaven
• Taberland
• Vinderland
• Ingenmandsland
• Præstationspres
• Dansekonkurrence
• Talent
• Rekord
• Venskab
• Træning
• Tro på sig selv
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Undervisningsmateriale for 0.-6. klasse

ØVELSE O –Dramatisering (Mellemtrin)
Øvelse i Præsentation

• Færdighedsmål: Eleven kan fremlægge sit produkt for andre
• Vidensmål: Eleven har viden om modtagerforhold

1. Eleverne deles i grupper på max 7, hvor der er mulighed for besidde rollerne: Jens, Mads, 
begge forældre og én kameramand/instruktør.

2. Gruppen vælger sammen de tre vigtigste scener/situationer, de kan huske fra forestillingen. 
De tre scener skal gerne illustrere en begyndelse, en midte og en slutning.

3. Disse scener skal eleverne nu ordløst udtrykke i tableauer/frysebilleder, og der skal skabes 
overgange imellem hvert billede, så det bliver til en sammenhængende sekvens.

4. Til slut viser hver gruppe deres sekvens for de andre. Dette udformes som fotografier fra et kamera, 
dvs. de andre elever lukker øjnene, mens gruppen danner det første billede. Når gruppen er 
klar med deres tableau, siger kameramanden ”klik”, og så må de andre elever kigge. Herefter 
siger kameramanden ”luk”, så lukker de andre elever øjnene igen indtil det næste ”klik” osv.

5. Efter de tre billeder, skal eleverne gætte situationerne fra forestillingen og undervejs diskutere, 
om de er enige i hinandens tolkninger.

6. Der må også gerne stilles spørgsmål efterfølgende til den pågældende gruppe bl.a. om, 
hvordan den enkelte har oplevet at arbejde kropsligt med genskabelsen af forestillingen, og 
hvad eleverne oplevede og fik ud af at iagttage hinandens små iscenesættelser.

Denne øvelse kan også udvides til nogle længere dramatiseringer, således at der løsnes op for fryse-
billederne, så eleverne først må arbejde med brugen af gestik og fysik, evt. lyde eller ”volapyk-sprog”, 
så det stadig er kropssproget, der er i centrum, og derefter kan der tillægges ord og replikker, så det 
mere ligner et rigtig skuespil.
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HOLDET BAG FORESTILLINGEN 
På scenen: Anne Dalsgaard, Christian Mosbæk, Martin Gæbe og Thomas Nielsen 
Idé og instruktion: Methe Bendix
Manuskript: Methe Bendix og Thomas Lagermand Lundme
Scenograf: Jacob Langaa-Sennek
Koreograf: Erik Pold 
Lysdesign: Ulrik Gad
Lyddesign: Jonas Vest
Kostumier: Sofie Fribo og Tanja Bovin 
Syerske: Sarah De Voss
Værksted og teknik: Jonas Møller Andersen
Layout: Helle Riis
Undervisningsmateriale: Anne Nymark, ZeRUM
Administration: Maria Suh

Forestillingen er præmieret af Statens Kunstfonds Film- og Scenekunstudvalg i 2010 og produceret med 
støtte fra:
• Kunstrådets Scenekunstudvalg
• København Kommunes Scenekunstudvalg
• Bikubenfonden
• Tuborgfondet

Om Teater Hund

I Teater Hund bruges humoren som arbejdsredskab til at fortælle historier, der er menneskeligt genkende-
lige og samtidig åbner for nye tankevaner ift. både lette og svære temaer. I vores arbejde lægger vi vægt 
på, at børn og voksne har en humoristisk oplevelse sammen, idet vi tror på, at der findes en universel men-
neskelig humor, der forstås af både store og små. Vi tror, at når begge parter går ud med en ligevægtig 
oplevelse, er det med til at udviske skel og skabe en frugtbar dialog om vigtige emner.
Vi lægger vægt på en god historie, en ærlighed i spillet, dybde og indhold. Samt på den visuelle, 
følelsesmæssige og sansepåvirkende oplevelse i teaterrummet. Vi ønsker at åbne horisonter og nedbryde 
skel, så vores publikum efterlades med en følelse af håb, gå-på-mod, tro på og glad undren over livets 
mangfoldige muligheder.

Læs mere om os på vores hjemmeside: http://www.teaterhund.dk/ 
Kontakt os på: vov@teaterhund.dk 
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