
Teater Hund præsenterer familieforestillingen  

TÆNK engang! - et humoristisk spil om tanker

På scenen: Therese Glahn, Birgitte Prins og Flemming Bang // Dramatiker og instruktør: Methe Bendix

I en nærværende, humoristisk og væsentlig forestilling får hele familien chancen for at kigge hjernen og nogle af dens 
mekanismer efter i sømmene i denne fortælling om tankens væsen og uvæsen.

TÆNK engang! er en farverig og tankevækkende forestilling om hvordan vi tænker og reagerer. Om gode venner. 
Om at blive drillet, -af andre, og ikke mindst af sig selv. Om at være udenfor. Om at vi selv kan påvirke en stor del af 
virkeligheden, hvis vi tør se på den. Det afhænger alt sammen af, hvilke tanker vi lytter til, og hvordan vi fodrer dem. 
Og hvad lever de mon egentlig af? 
 
Både store og små kender til modgang som f.eks at have svært ved noget eller at blive drillet. Nogen ryster hurtigt 
den slags af sig, mens andre sættes helt i stå. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er der nogen, der bliver mere kede af det 
end andre, når tilværelsen gør knuder? Og hvad mon der er galt, når man efter utallige forsøg stadig ikke kan lave en 
firkant af modellervoks?

MEDVIRKENDE Birgitte Prins, Flemming Bang og Therese Glahn // MANUS & INSTRUKTION Methe Bendix // SCE-
NOGRAFI Jacob Langaa-Sennek // KOSTUMER (opr. design) Thomas Winkler // KOSTUMER (2021- version) Ane Katri-
ne Schyth Kjær // LYDDESIGN Jonas Vest // KOREOGRAF Erik Pold // TEKNIK & AFVIKLING Brian Larsen // PRO-
DUKTIONSLEDER Anna-Kathrine Madelung Fries // FORESTILLINGSFOTO Rie Neuchs // FOTO (PR) Kontraframe, 
Thorbjørn Hansen // GRAFIKER Robin Hart // PR & KOMMUNIKATION Laila Skjerning // PRODUCENT Kenneth Gall 

ALDERSGRUPPE For de 5 -12 årige og deres voksne.
SPILLEPERIODE 29. september – 24. oktober 2021 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.

Med afsæt i den nyeste hjerneforskning præsenterer Teater Hund en forestilling om tanker, og om hvilken magt 
tankerne kan have for vores liv. De forstyrrende tanker, kan meget let vokse sig store, hvis vi fokuserer for meget på 
dem. I forestillingen TÆNK engang! bliver tankerne transformeret til karakterer, og det abstrakte plan bliver konkret 
og visuelt, så publikum (uanset alder) kan forholde sig til sit eget indre liv, på en sjov og legende måde.

Alle kender til tankerne, som hæmmer os i vores liv. De dukker nogle gange op, når man skal sove, og nogle gange, 
når man står midt i en gruppe af mennesker: ”Du er ikke god nok! Du er slet ikke lige så sjov som de andre? Hvorfor 
skulle de andre gide tale med dig?” Uanset hvad tankerne siger, så er en ting helt sikker – vi har dem alle sammen! 
Men hvad mon der sker, hvis man byder en forstyrrende tanke velkommen, i stedet for ihærdigt at forsøge at tænke 
positivt for at kvæle det negative?

PRESSE KONTAKT: Laila Skjerning, laila@teaterhund.dk, Teater Hunds telefon: 26 16 14 10 / mobil: 26 81 83 69

Vi byder velkommen til en tur ind og ud af hovedet, i en forestilling der blander ord, koreografiske indslag, masser af 
humor og friskt stof til eftertanke.


