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URPREMIERE på Teater Hund med forestillingen 

HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?
- og hvor svært kan det så egentlig være? Nogle gange kan det 
være ret svært… især når man gerne vil noget helt andet end sine 
venner.

Urpremiere: Fredag d. 11. februar kl. 17.00.

Teater Hund byder indenfor til familieforestillingen ”Hvor svært 
kan det være?”. I forestillingen mødes tre venner i en sportshal. 
Den ene havde glædet sig til at have den for sig selv. Den anden 
ønsker at finde nogen at spille sammen med, måske endda at blive 
udvalgt. Og den tredje har virkelig svært ved at vælge. 
Hvordan skal det lykkes at få et roligt øjeblik? At samle holdet? 
At træffe de rigtige valg? Og hvem har egentlig svarene på alle de 
svære spørgsmål? 
Det lyder svært, men det er også en hyldest til fællesskabet inklusive 
holdsport, snemaksine,  lipsync og discokugle.

Med humor og stor begejstring zoomer Teater Hund ind på de 
forskelligheder, vi som mennesker besidder, og hvordan vi kan 
rumme hinanden, selv om vi dybest set ikke forstår hinanden. 

“Hvor Svært Kan Det Være” er en forestilling for hele familien om 
venskab og fællesskab. Og om det behøver at være så svært, el-
ler om man kan føle sig ok – og helt rigtig – sammen med andre, 
selv om man er forskellige.

HOLDET BAG
På scenen: Therese Glahn, Theresa Lange-Olesen  
og Mathilde Eusebius.
Instruktør: Jacob Stage 
Scenograf: Jacob Langaa-Sennek
Devising dramatiker: Anna Panduro 
Kostumer: Hanne Mørup
Komponist og lyddesign: Brian Larsen
Lysdesign: Mikkel Magnus
Foto: Jacob Stage

  PRAKTISK INFO

  ALDERSGRUPPE For de 5 -12 årige og deres voksne.
  SPILLEPERIODE 
  11. februar – 6. marts 2022 på Krudttønden, Kbh Ø.
  SPILLETIDER Ons. & Tors. kl. 9.30 & 11.00 // Fre. kl. 11.00 &     
  17.00 // Lør. & søn. kl. 11.00 & 13.00
  VARIGHED 50 min.
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