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SÆSON 2021-2022



TEATER HUNDS VISIONER  
Teater Hund & Co. vil være et originalt, 
nyskabende og samfundsengagerende 
børne- og familieteater, der har noget på 
hjerte for alle aldre. Intelligent, samfunds-
relevant, horisontudvidende og debatska-
bende – og samtidig underholdende og 
med humoren som fane og forløsende 
kraft.  

Under mottoet ”DET ER OS, DER SKA-
BER VERDEN” er det målet, at børn og 
voksne – udover kunstneriske ople-
velser 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. 

Det er væsentligt, at 
alle kan deltage i vores 
aktiviteter på tværs af 
generationer, da alle ideer, 
følelser og tanker kan være lige 
store, uanset hvor gammel man er.

KÆRE BØRN, KÆRE VOKSNE, 
KÆRE PUBLIKUM

Siden 2019 har Teater Hund været Øster-
bros bydelsteater for børn og familier. Det 
har været en kæmpe fornøjelse at mærke, 
hvordan bydelen har taget imod os med 
åbne arme. Som alle andre har vi selvfølge-
lig kunnet mærke, hvordan Covid-19 har sat 
begrænsninger, men til trods for nedluknin-
ger og aflyste forestillinger, har stemningen 
og opbakningen fra publikum været helt i 
top. Tusind tak for det!

Vi er derfor utrolig glade for at kunne præ-
sentere sæson 2021-2022 for jer. Med fami-
lieforestillinger på Krudttønden og aktivi-
teter, workshops og samarbejder på hele 
Østerbro.

Velkommen, vi glæder os til at byde jer 
indenfor i teatret!

Methe Bendix, Teaterleder

SUPERHELTEN 
HENNING HUND ER 
ALTID PÅ PLETTEN!

Børnebestyrelsen De Gyldne Hvalpe  s. 10
Lærer-Teater-Netværk på Østerbro   s. 10
Teater Hund laver podcast    s. 11
Filosofi og Teater      s. 12
Konkurrence og opgaver     s. 13
Hvorfor hedder det Teater Hund?    s. 14

FORESTILLINGER I SÆSON 2021-2022:

Teater Hund 
er menneskets 

bedste ven

TÆNK ENGANG! 
Et humoristisk spil om tanker

HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? 
- en komedie om at skabe 

vores verden

OPDAGELSE 
- sanseligt teater for de små



Børn og voksne får nu 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 tankevæk-
kende 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 afhæn-
ger 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 model-
lervoks?

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

ALDERSGRUPPE ______________________________ FOR DE 5 -12 ÅRIGE OG DERES VOKSNE
SPILLETIDER ____________ONS & TOR KL. 9.30 & 11, FRE KL. 11 & 17, LØR & SØN KL. 11 & 13
OBS: SPILLETIDER 
I EFTERÅRSFERIEN _______ ONS & TOR KL. 11 & 13, FRE KL. 11 & 17, LØR & SØN KL. 11. & 13
VARIGHED __________________________________________________________________ 50 MIN.
 
MEDVIRKENDE Birgitte Prins, Flemming Bang og Therese Glahn
MANUS & INSTRUKTION Methe Bendix 
SCENOGRAFI Jacob Langaa-Sennek 
KOSTUMER (OPR. DESIGN) Thomas Winkler 
KOSTUMER (2021- VERSION) Ane Katrine Schyth Kjær
LYDDESIGN Jonas Vest 
GRAFIKER Robin Hart
TEKNIK & AFVIKLING Brian LarsenPÅ KRUDTTØNDEN 29. SEPTEMBER – 24. OKTOBER 2021

TÆNK engang! 
Et humoristisk spil om tanker



PÅ KRUDTTØNDEN 9. FEBRUAR - 6. MARTS 2022

Hvor svært kan det være? Nogle gange kan 
det være ret svært. Det kan være svært at 
føle sig udenfor. At føle, man går glip af noget. 
At være uvenner. At føle at man ikke er god 
nok. At binde sine snørebånd. At være kærlig. 
At føle sig ensom. At ændre sine idéer og vaner. 
At sige undskyld. At forstå ting, hvis man ikke 
forstår dem. At dele. At sige sin mening. At læg-
ge tingene på plads, når man har brugt dem. 
At være ærlig. At gå på line. At være anderle-
des. At tænke på nye måder. At indrømme, 
når man har gjort noget forkert. At bestemme 
sig. At ændre mening. At være bange. At finde 
ro. At blive gode venner igen. At træer bliver 
fældet. At regne ting i hovedet. At føle sig truet 
af klimakrisen. At finde ud af hvad man skal 
gøre for at redde verden…

Med humor som transformerende kraft zoomer 
Teater Hund ind på de store og små mekanis-
mer, som spænder ben for os. Nogle gange er 
det måske os selv, der laver de største snubletrå-

de. Andre gange skal vi ud i verden og rette op 
på tingene. Men selv om det kan føles svært, så 
er der måske flere muligheder for at tænke og 
handle anderledes, end vi tror?

Hvor Svært Kan Det Være er en humoristisk fore-
stilling om ensomhed og fællesskab. Og om det 
behøver at være så svært, eller om vi kan gøre 
de svære ting mindre svære – sammen.

ALDERSGRUPPE ______________________________ FOR DE 5 -12 ÅRIGE OG DERES VOKSNE
SPILLETIDER ____________ONS & TOR KL. 9.30 & 11, FRE KL. 11 & 17, LØR & SØN KL. 11 & 13
OBS: SPILLETIDER 
I VINTERFERIEN __________ ONS & TOR KL. 11 & 13, FRE KL. 11 & 17, LØR & SØN KL. 11. & 13
VARIGHED __________________________________________________________________ 50 MIN.
 
MEDVIRKENDE Mathilde Eusebius, Theresa Lange Olesen 
& Therese Glahn
MANUS & INSTRUKTION Methe Bendix 
SCENOGRAFI Mona Møller Schmidt 
GRAFIKER Robin Hart

Hvor svært kan det være? 
- en komedie om at skabe vores verden 

- en komedie om at 
skabe vores verden



Hvad er det for en kæmpe himstergims? Snige, 
snige. Liste, liste. Diing!! Hov? Den siger noget! 
Hvad kan den? Else elsker at snige sig ind på 
ting, få dem til at bevæge sig og forandre sig. 
Og ikke mindst elsker hun at lege!

Else går på opdagelse i et visuelt og musikalsk 
landskab af bevægelige former og mespil-
lende lyde, hvor hun får skabt en fantasiver-
den, der viser sig måske slet ikke at være ren 
fantasi …

Tænd for sanseapparatet, skru op for hørebril-
len og oplev når Mathilde Eusebius som Else 
lader fantasien få frit spil i en legende, fejende 
og humoristisk sving-om med livet, hvor det 
usynlige bliver synligt, og det synlige magisk.

ALDERSGRUPPE __________________________________________________ FOR DE 2-5 ÅRIGE
SPILLETIDER _____________________ MAN – FRE KL. 9.30 & 10.45, LØR & SØN KL. 10 & 11.30
 
PÅ SCENEN Mathilde Eusebius
INSTRUKTØR & DRAMATIKER Methe Bendix
IDÉ Anne Dalsgaard & Methe Bendix
SCENOGRAFI & KOSTUMER Julie Forchhammer
LYSDESIGNER Mikkel Jensen
LYDDESIGNER Yann Coppier
TEKNIKER & AFVIKLER Pernille Rosa Thomsen
BYGGER Mads Hilden
FOTOGRAF Per Morten Abrahamsen 
GRAFIKER Robin Hart

OpdagElse 
Sanseligt teater for de små 

PÅ KRUDTTØNDEN 13. – 24. april 2022

TURNÉ I DANMARK FORÅRET 
2022

HHHH
“En helt igennem 

sjov og sansemæt-
tende oplevelse 
for de mindste” 

Teater 1 

HHHHH
“Du overraskes. 
Du forundres. 
Du rives med” 
kulturkongen.dk  

HHHH
“Får publikum 

– store som små 
– til at blive glade” 

Teateravisen  

FORESTILLINGEN ER PRODUCERET MED STØTTE FRA: STATENS KUNSTFONDS PROJEKTSTØTTEUDVALG FOR SCENEKUNST OG KØBENHAVNS KOMMUNE.

Sanseligt 
teater for 
de små



Børnebestyrelsen hedder De Gyldne Hvalpe og 
består af fem børn i alderen 10 -12 år, som alle 
bor på Østerbro. Ca. en gang om måneden 
mødes børnebestyrelsen med de ansatte på 
teatret, for at hjælpe med alle mulige ting. F.eks 
at udvikle materialer til en forestilling, udvælge 
fotos eller være med til at udvikle og afprøve de 
spil, som teatret laver til de enkelte forestillinger, 
og som alle børn får med hjem efter teaterturen. 
Børnebestyrelsen har lavet en podcastserie i julen 
2020 sammen med teatret og en filosof, og når 
der er premiere eller andre festligheder, er De 
Gyldne Hvalpe værter og arrangører, og pepper 
altid vores voksenkedelige ideer op med sjove 
lege, konkurrencer eller andet skægt, som både 
børn og voksne bliver i godt humør af.

Som bydelsteater ønsker vi, at teater 
ikke kun behøver at være centreret om 
forestillinger i en teatersal, men at tea-
ter også kan være meget mere. F.eks. 
en integreret del af lærernes og børne-
nes dagligdag.  

Lærer-Teater-Netværket er et nystartet 
initiativ, som udspringer af et ønske om 
et tættere samarbejde med skoler, og 
at få teater ind i skolernes hverdag.  

De engagerede lærere i netværket 
repræsenterer fire forskellige skoler på 
Østerbro. I fællesskab skal vi i sæson 
2021-2022 skabe meningsfulde fælles-
skaber på tværs af faggrupper, og på 
tværs af skoler. Vi glæder os meget til 
den nye sæson, med mange nye pro-
jekter og ideer.

TEATER HUND 
HAR SIN EGEN 
BØRNEBESTYRELSE! 

Mens landet det meste af sæson 2020-2021 har 
været ramt af corona-nedlukninger, har Teater 
Hund kastet sig ud i nye discipliner: podcast og 
lydteater. Indtil videre er der udviklet to produk-
ter, som kan findes på din foretrukne podcast-
kanal:

DE GYLDNE HVALPE & ... DE GYLDNE HVALPE & ... (Fra 5 år)(Fra 5 år)  
Børnebestyrelsen har i samarbejde med filosof-
fen David Mark Larsson skabt en filosofisk inspire-
ret adventkalender-podcast i julen 2020. I pod-

casten er det børnene, der er specialisterne, og 
som kender svarene på, hvordan børn betragter 
verden, og hvad der egentlig betyder noget. 
 
Podcasten inspirerer til filosofiske snakke børn og 
voksne i mellem, når De Gyldne Hvalpe, Fortælle-
ren & Filosoffen undersøger emner i børnehøjde.: 
 
1. DE GYLDNE HVALPE & EN GAVE TIL MOR
2. DE GYLDNE HVALPE & HVAD ER HUMOR?
3. DE GYLDNE HVALPE & HVAD ER MOD?
4. DE GYLDNE HVALPE & HVAD ER FÆLLESSKAB?
 

 
PÅ OPDAGELSE MED ELSE OG BOLDEN PÅ OPDAGELSE MED ELSE OG BOLDEN 
(For 2-5 årige)(For 2-5 årige)
Den nysgerrige og undersøgende karakter Else 
fra forestillingen OpdagElse er hovedpersonen i 
et interaktiv lydteater for børnehavebørn. 
 
Gennem et detaljeret lydunivers tager Else og 
hendes bedste ven, Den Store Hvide Plys-Bold, 
børnene med på eventyr, hvor lyduniverset får 
fantasien sat i omdrejninger og samtidig krop-
pen sat i bevægelse. Børnene guides af Else til 
at bevæge kroppen, når de f.eks. skal balance-
re på en træstamme over vand, eller når de 
skal hoppe afsted sammen med bolden.

TEATER
NETVÆRK

LÆRER

FAKTAFAKTA: BØRNE-
BESTYRELSEN 

HAR SELV FUNDET 
PÅ NAVNET 
DE GYLDNE 

HVALPE.

FAKTAFAKTA: BØRNEBESTY-
RELSEN BLEV GRUND-LAGT I EFTERÅRET 2019 UD FRA ØNSKET OM AT KOMME TÆTTERE PÅ BØRNEPUBLIKUMMET. 

 10  11



KONKURRENCE 
Vind en teater hund gymnastikpose

Løs rebussen og få dine 
voksne til at sende løsningen 
til vov@teaterhund.dk
 
Der trækkes lod blandt alle 
indsendte svar, og vinderen 
får direkte besked på mail.

Der er 2 lodtrækninger 
i løbet af sæsonen:  
1. oktober 2021 
& d. 1. marts 2022

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ _ _
SKRIV LØSNINGEN HER

FILOSOFI OG TEATER
Som en fælles interesse for, hvordan børn og 
voksne kan tænke store tanker sammen, har 
Teater Hund og filosof David Mark Larsson fra 
Filosofisk Praksis etableret et samarbejde. 

Teater Hund har et intergenerationelt fokus, 
hvilket betyder, at vi insisterer på, at godt børne-
teater 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. Det er faktisk bemærkelsesvær-
digt, hvor meget de voksne kan lære af at lytte 
til børn, der filosoferer!

Teater Hund afholder filosofiworkshops for sko-
leklasser, som udfoldelsesmetode til forestil-
lingernes tematikker. Der er altid materiale i 
teatrets forestillinger til at efterbearbejde gen-
nemgribende temaer i livet. I sæson 2021-2022 
er tematikkerne bl.a. tanker, og om vi selv kan 
være med til at bestemme, hvilke tanker, der 
skal fylde mest. 

Ved flere lejligheder afholder vi Filosofiske Fa-
miliesaloner som tager afsæt i f.eks. en aktuel 
tematik i en forestilling eller et projekt. Med 
filosofiske, drilske og oprigtige spørgsmål bliver 
der i Filosofisk Familiesalon skubbet til refleksion 
og åbnet nye horisonter, og alle kan være med 
uanset alder! 

Du kan bl.a møde Filosofisk Familie-
salon på ”åben festival”, og der 

annonceres løbende på hjem-
mesiden og de sociale medi-

er, når der popper en ny 
salon op.

KONKURRENCENS INDHOLD ER SKABT AF BØRNEBESTYRELSEN
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Det er da et mærkeligt navn til et teater! Der er jo ikke 
engang en hund med på scenen. Hvorfor hedder det ikke 
Teater Kat? Og hvorfor skal der overhovedet være et dyr, 
når det handler om noget helt andet? Spørgsmålene har 
været mange gennem tiden.  

Det hele begyndte med et postkort med en hund på. 
Methe Bendix og Anne Dalsgaard vidste, at de ville starte et 
teater, og de kunne mærke at denne her hund udtrykte lige 
præcis det, som de ville med deres teater. Den kunne på 
samme tid være både absurd morsom og håbløs sørgmodig. 

Udtrykket hos hunden har altid været omdrejningspunktet 
i Teater Hund. Det tragikomiske i det triste blik med et fjollet 
ydre er det vigtigste i alt, hvad teatret laver: De store eksi-
stentielle spørgsmål, der undersøges og serveres med 
varme og humor, så selv de mest tabuerede eller svære 
temaer pludselig kan være sjove og håndgribelige at 
kigge på og tale om. 

Hunden er stadig den originale hund, men med tiden er 
den blevet pimpet godt op med farvet paryk, horn i panden 
og fra tid til anden også himmelvendte eller stirrende øjne.

I 2017 blev der tilføjet ”& Co.” da vi blev Lille Storbyteater i 
Københavns Kommune. ”& Co.” står for alle de aktiviteter, 
projekter, workshops og samarbejder vi har med skoler, 
andre kulturinstitutioner, kunstnere og lokale aktører. 

HVORFOR 
TEATER HUND?

VI ER 
TEATER 
HUND

Kenneth Gall
Administrativ leder  

& producent

Methe Bendix
Teaterleder  
& instruktør

Laila Skjerning
Kommunikation  
& markedsføring

Anne Dalsgaard
Medstifter  

& skuespiller

Anna-Kathrine 
Madelung Fries

Produktions - 
& projektleder

HJÆLP TEATER HUND 
MED AT FINDE 

DEN GYLDNE HVALP
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Teater Hunds forestillinger spiller på Krudttønden på Serridslevvej 2, København Ø. 
Derudover har vi en lille workshopsal på vores kontor på Østerbrogade 95, 
hvor andre arrangementer afholdes. 

Læs meget mere om teatret og om forestillingerne på www.teaterhund.dk

FARVELÆG 
DIN EGEN HUND


