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TEATER HUND & CO. PISSER NU TERRITORIET AF I NYHAVN

I dag d. 30. april flytter Teater Hund & Co. fra BIBLIOTEKET på Rentemestervej i 
NV og skal fremover bo sammen med Teater Får302 i Toldbodgade 6, Kbh K.

Teater Hund & Co.s teaterleder Methe Bendix var medstifter af Får302 tilbage i 1987, og derfor er bofællesska-
bet en naturlig og glædelig beslutning for alle. Udover det familiære ophav har de to teatre et åndsfællesskab og 
et kunstnerisk fællesskab, der omhandler hjerte, hjerne, nysgerrighed og humor.
Det nye tiltag for stedet i Toldbodgade 6 bliver bl.a., at der tilføres en børneteaterprofil sideløbende med den 
oprindelige voksenprofil, som stedet har dedikeret sig til gennem de sidste 30 år. Teater Hund & Co. vil ud over 
forestillinger for børn også skabe forestillinger for voksne, og dermed gøre profilen for både Teater Får302 og 
Hund & Co. endnu stærkere, da de to teatres kunstneriske visioner udspringer af det samme grundsyn på samti-
den, mennesket og ikke mindst det sceniske sprog og udtryk.
Teater Hund & Co. fortsætter den kunstneriske linje, hvor teaterleder og instruktør Methe Bendix skaber fore-
stillinger for børn og familier, med hvad dertil hører af humor, hjerte, holdning og filosofiske undersøgelser af 
livets store emner. Petrea Søe skaber som instruktør og idéudvikler samtidsrelevant, nyskabende og kompro-
misløs scenekunst for voksne. 

 Teaterleder på Teater Hund & Co. Methe Bendix udtaler:

 Da jeg var skuespiller og med i den kollektive ledelse på Får302 gik jeg faktisk med nogle små-drømme om at 
 lave et Lam302. Tiden var ikke til det dengang,  men nu kommer jeg så tilbage som en hund! 

 Jeg tror, det verden har brug for lige nu, er ånd, originalitet, nye tanker og personligt engagement. Steder med
 stor betydning pga. deres egenart. Steder, der kan være små, men er store i kraft af deres særlighed.  
 Steder, der tør tage chancer og som kan sprede ringe i vandet fra originale kraftcentre. Jeg ønsker som  
 teaterleder at skabe teater, som er essensen af denne særlighed og insisterer på kvalitet og høje ambitioner for 
 scenekunsten uanset, om det forestillinger for voksne eller børn. 

 Får302 udtaler:

 Vi har set utrolig meget frem til at dele vores beskedne, men skønne kvadratmetre med gamle, kære venner af 
 huset. Som teater har vi i Teater Hund & Co. fundet en både ambitiøs og dygtig samarbejdspartner, og det 
 glæder os, at scenen kommer til at rumme endnu flere generationer - børn, såvel som unge og voksne - og vil 
 blive formet af et helt særligt åndsfællesskab, som stiller spørgsmål til eksistensen og samtiden med lige dele 
 humor, undren og selvkritik, men altid med mennesket i centrum.
 
 Som Teater FÅR302 vil vi fortsætte med at være en stædig udforsker af det, vi ikke forstår. Vi vil stille de 
 spørgsmål til tiden og til mennesket, hvor de entydige svar hører op. Og sætte en ære i at være et sted, hvor 
 den kunstneriske frihed vægtes højt, og hvor der er mod til at afsøge nye veje inden for scenekunsten.



FORESTILLINGER I SÆSON 2018/19 PÅ TEATER HUND & CO.

  HUND´S JULEFORESTILLING
  - husk nu: det er hjerternes fest!
  
  
  Familieforestilling fra 5 år.
  21. nov. – 22. dec. 2018

  TEATER HUND & CO. ER: 

  Methe Bendix: Teaterleder, instruktør og dramatiker på familieforestillinger // Petrea Søe: Instruktør på 
  voksenforestillinger // Kenneth Gall: Administrativ leder // Anne Dalsgaard: Fast skuespiller på 
  familieforestillingerne // Laila Skjerning: Kommunikation og PR.

  TEATER FÅR302 ER: 

  Charlotte E. Munksgaard: Skuespiller // Birgitte Prins: Skuespiller // René Kruse: Forretningsleder // 
  Tine Byrdal: Dramaturg // Repertoire og kunstneriske linie udvikles af ensembleskuespillere Charlotte E. 
  Munksgaard og Birgitte Prins i tæt samarbejde med René Kruse og Tine Byrdal. 

  HVEM BESTEMMER?
  - et udstyrsstykke om 
  forskellighed og venskab.

  For de 3-8 årige og deres voksne
  30. januar – 10. februar 2019

  TAM / TYK / TATOVERET
  - En vandreforestilling gennem  
  krop og fordomme

  Kun for voksne
  8. MAJ – 1. JUNI 2019

  DEATH TO TRUTH OF BEAUTY 
  Kunstkollektivet LOGEN og Teater FÅR302 danner 
  et levende Atelier.

  28 AUGUST - 22. SEPTEMBER 2018

  MUSSOLINIS DE 100 DAGE
  Napoleons 100 dage som selvudnævnt kejser og 
  hans fald.  
  
  23. MARTS - 13. APRIL 2019

  KONTAKT I FORBINDELSE MED FLYTNINGEN: 

  Methe Bendix // methe@teaterhund.dk // +45 30 31 20 28 // www.teaterhund.dk

FORESTILLINGER I SÆSON 2018/19 PÅ TEATER FÅR302

Konkret for de to teatre betyder sammenflytningen, at scene, kontor og prøvefaciliteter deles cirka 50/50. Og 
derfor vil facaden også være med både Teater FÅR302 og Hund & Co. Det forbliver to teatre med hver deres 
profil, der er venner og som spiller samme sted. Men når det er sagt, så betyder det også, at de to teatre med 
tradition for at skabe forestillinger, der er lidt ud over det sædvanlige, som ofte tager alvorlige emner op og 
behandler dem på ”skæve” og humoristiske måder, vil kunne styrke de kunstneriske visioner gensidigt. Begge 
teatre har tradition for hovedsageligt at beskæftige sig med ny samfundsrelevant dramatik. Form og spillestil 
har også fællestræk, som vedkommende og nærværende teater med nerve, kant og humor.


