
PRESSEMEDDELELSE 20. august 2019

Teater Hund & Co. åbner sæson 2019/2020 som Østerbros nye bydelsteater for børn og familier. Forestillingerne skal 
spille på Krudttønden og administrationen har sin daglige gang på Østerbrogade 95 med tilhørende workshopsal, som 
netop er etableret med støtte fra Østerbro Lokaludvalg.  

Denne etablering kommer til at betyde, at teatret kan åbne og rumme mange flere projekter end blot forestillinger. 
Teater Hund & Co. vil fremover være en forankret del af Østerbro. Det skal være et sted, der indtænkes i mange  
forskellige formater af kreative tiltag i bydelen, og teatret tager selv afsæt til mange af de kunstneriske, sjove,  
udviklende og bæredygtige tiltag, som både skal foregå i workshopsalen, på Krudttønden, på skoler og mange andre 
arenaer i bydelen. 

Allerede i foråret 2019 blev der bl.a. i samarbejde med Kultur Østerbro afholdt workshops for 10 skoleklasser på 
Østerbro, og i indeværende sæson kommer der både huskunstnerforløb og turboforløb på de Østerbroske skoler. 
Derudover arbejder teatret på, at børn fra Østerbro skal være medskabere i udvalgte kunstneriske og kommunikative 
processer.  

Sideløbende med at teatret slår rod på Østerbro, har vi bevaret et samarbejde med vores tidligere bopæle. Det  
betyder at småbørnsforestillingen “OpdagElse” også kommer til at spille på BIBLIOTEKET på Rentemestervej, som en 
del af Teater Nordvests repertoire, og at forestillingen for voksne “Drømme om noget andet” gæstespiller på  
Teater Får302 i Nyhavn til november/december. 

FORESTILLINGER PÅ TEATER HUND & CO. I SÆSON 2019/2020 

DRØMME OM NOGET ANDET
- 20 billeder på hverdagens længsler 
For voksne (På Teater Får302) 
30. november – 21. december

HIMLEN KALDER JORDEN
- En familieforestilling 
For de 5-10 årige (På Krudttønden) 
15. januar - 9. februar 

DEN STORE JAGT PÅ LYKKEN
- En familieforestilling 
For de 5-12 årige (På Krudttønden) 
15. april – 10. Maj 

OPDAGELSE
For de 1-5 årige 
Visninger januar (Workshopsal, Teater Hund & Co.) 
27. – 31. januar (På BIBLIOTEKET på Rentemestervej) 

Teater Hund & Co. er et Lille Storbyteater for både børn og voksne, støttet af Københavns Kommune. Teatret er stiftet 
af teaterfolk fra den danske teater-, performance- og dansescene, og har siden 2003 skabt forestillinger for børn og 
deres voksne, med den kunstneriske leder Methe Bendix som fast instruktør og dramatiker. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst Laila Skjerning, kommunikation og presse på Teater Hund & Co.
laila@teaterhund.dk // T: 26 16 14 10 // Mo: 26 81 83 69 

http://www.teaterhund.dk/forestilling/oesterbros-nye-bydelsteater-for-boern-og-familier/
http://www.teaterhund.dk/forestilling/droemme-om-noget-andet-2/
http://www.teaterhund.dk/forestilling/himlen-kalder-jorden/
http://www.teaterhund.dk/forestilling/store-jagt-paa-lykken-2/

