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TEATER HUND & CO. er sikret som Østerbros bydelsteater frem til 2025.
- og åbner ballet med at sætte de voksne under lup!

Lige inden sommerferien besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune at forlænge Teater
Hund & Co.´s status som Lille Storbyteater med yderligere 4 år. Forlængelsen betyder, at teatret forbliver en
fast kulturinstitution på Østerbro, med Krudttønden som fast spillested.
Den 2. september cementerer teatret de gode nyheder om fortsat at kunne være Østerbros bydelsteater
for børn og familier med premieren på en hæsblæsende og humoristisk forestilling, der tager et højaktuelt
hverdagstjek af børnefamilier anno 2020.
Forestillingen Far, Mor & Børn - HVER DAG! - vi tisser, når vi tanker! spiller 2. – 27. sep. 2020 på Krudttønden.
Børneopdragelse er et evigt aktuelt 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? Er de voksne faret så meget vild i deres 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?

I forestillingen Far, Mor & Børn - HVER DAG! - vi tisser, når vi tanker!
undersøges 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?
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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.

PRAKTISK INFO
ALDER For de 5 – 12 årige og deres voksne
SPILLEPERIODE 2. - 27. september 2020
SPILLESTED Teater Hund & Co. på Krudttønden
SPILLETIDER Ons og Tors kl. 9.30 & 11.00 // Fre kl. 11 og 17 // Lør & Søn kl. 11 & 13
BILLETTER teaterbilletter.dk // Direkte hos Teater Hund på tlf: 26 16 14 10

OM TEATER HUND & CO.
Udover at skabe forestillinger for hele familien, ses teatret også i samarbejder med andre
kulturinstitutioner, organisationer og skoler på Østerbro, hvor projekter, festivaler, huskunstnerforløb
mm. udvikles og afvikles for at skabe de bedste kulturelle oplevelser for alle på Østerbro - uanset
alder.
Teatret har et inter-generationelt fokus dvs. at man henvender sig til mennesket i os alle, store som
små, og vægter udvekslingen mellem generationerne. Teatret insisterer på, at godt børneteater er
teater for alle, og at også mindre børn kan være med på stor filosofisk tænkning og handling. Og at
det har en meget stor værdi, når børn og voksne oplever og filosoferer over livet sammen.
Under det fælles motto ”DET ER OS, DER SKABER VERDEN” er det vores mål at børn og voksne –
udover kunstneriske oplevelser af høj kvalitet – igennem Teater Hund & Co.´s aktiviteter vil få åbnet
hjerte, hjerne og horisonter og blive bestyrket i troen på egen kreativitet og handlekraft i forhold til
samfundet og verden.
Teaterleder/instruktør/dramatiker Methe Bendix stiller gerne op til interview om både forestillingen,
om at være kulturinstitution på Østerbro, og om dét at skabe inter-generationelt teater.
For yderligere oplysninger kontakt venligst Laila Skjerning, kommunikation og presse
MAIL: laila@teaterhund.dk // TEATER HUND TLF: 26 16 14 10 // MOBIL: 26 81 83 69

