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Så er det igen blevet tid til Aarhus Bør-
neteaterfestival på Brobjergskolen. 

På Aarhus Børneteaterfestival præsen-
terer Børnekulturhuset et udpluk af de 
mange, gode forestillinger, som laves 
hvert år uden for Aarhus. Resten af året 
kan vi heldigvis nyde godt af de forestill-
inger, som de aarhusianske børneteatre 
giver os.

Her i programmet kan I se, hvor og 
hvornår de forskellige forestillinger spil-
ler, og hvad de handler om. 
Forestillingerne spænder fra det billed-
stærke og ordløse til de store fortællinger 
om krig og demokrati. Alt sammen leveret 
med nærvær og respekt for at formidle 

den gode historie tilpasset målgruppen. 
Det sætter spor i erindringen og sætter 
gang i spørgsmålene - at gå i teatret med 
børn rækker langt ud over det tidsrum, 
forestillingen varer.

Husk også, at der i weekenden er krea-
tive værksteder på Børnekulturhuset. 

Børnekulturhuset arbejder på at kunne 
tilbyde endnu flere aktiviteter for børn, 
unge og børnefamilier som del af omdan-
nelsen af Brobjergskolen til et børnekul-
turelt produktionscenter, så der er meget 
nyt på vej. Noget af det vil du kunne se, 
når du besøger Børneteaterfestivalen.

God fornøjelse!

Kære børn og voksne!

Rabih Azad-Ahmad
Rådmand for Kultur og Borgerservice



Billetbestilling
for skoler og daginstitutioner
Bestilling foregår på nettet via www.
boernekulturaarhus.dk, hvor I finder et 
link til børneteaterfestivalen. Billetten 
printes ud og medbringes til forestil-
lingen.

Vi gør opmærksom på, at alders-
angivelserne skal overholdes, samt at 
der er et begrænset antal billetter pr. 
skole/institution. Vi forbeholder os ret 
til at tilbagekalde reservationer, hvis en 
skole har booket for mange billetter.

Hvis I har spørgsmål, kan I henvende jer 
til Børnekulturhuset på tlf. 41 85 66 69.
Her kan man også komme på venteliste 
til en udsolgt forestilling.

Afbestilling
Hvis I bliver forhindrede, vil vi bede jer 
om at afbestille pr. telefon i god tid, så 
vi har mulighed for at tilbyde billetterne 
til andre.

Pris
Der er gratis adgang for kommunens 
børn torsdag og fredag. 

OBS! 
Ved afbestilling senere end den 1. sep-
tember eller manglende fremmøde på 
selve dagen pålægges et gebyr på 10 kr. 
pr. reserveret billet.

Praktiske informationer

Billetbestilling 
Foregår online på:

www.boernekulturaarhus.dk

Der åbnes for billetbestilling tirsdag d. 18. september kl. 10.00



Billetbestilling for private
Bestilling foregår på nettet via www.
boernekulturaarhus.dk, hvor I finder et 
link til børneteaterfestivalen. 

Det er også muligt at bestille hos 
Børnekulturhuset på tlf. 41 85 66 69 
mellem kl. 10 og 14.

Reserverede billetter afhentes ca. 
½ time før forestillingens start på 
Børnekulturhuset.

Pris
I weekenden er prisen 30 kr. pr. billet for 
både børn og voksne.

Værksteder og café
I weekenden er der kreative værksteder, 
ansigtsmaling og café på Børnekul-
turhuset, og Kvindemuseets Pop-up mu-
seum lægger vejen forbi. 

Værkstederne og cafeen har åbent i 
weekenden fra kl. 9.00-12.30.

Madpakkerum
I hverdagene er der madpakkerum på 
Børnekulturhuset. 

Spillesteder
Forestillingerne spilles på scenerne ved:

 • Børnekulturhuset
 Brobjergskolen
 Valdemarsgade 1F
 8000 Aarhus C

• Musikhusets Foyer
 Thomas Jensen Allé
 8000 Aarhus C

• Antikmuseet
 Universitetsparken
 Victor Albecks vej 3
 8000 Aarhus C

Kort
Bagerst i programmet kan du se et kort 
over, hvor festivalen foregår. 



Det lille Turnéteater 
DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

VARIGHED | 35 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET 
Torsdag kl. 9.30 og 11.00 • Fredag kl. 9.30 og 11.00 • Lørdag kl. 9.30 og 11.00

Teateravisen skrev: 

”(…) billederne taler, så dramaturgien 
er klar - også for de mindste. (...)“

2-5 ÅR

H.C. Andersens klassiske fortælling 
om tinsoldaten, der drømmer om 
kærligheden og den skønne dan-
serinde, og som bliver blæst om-
kuld af skæbnen, men alligevel får 
det han ønsker sig mest af alt.
Dette er en forestilling uden ord, så 
her kan alle være med.



Syddjurs Egnsteater
KÆMPEN SOM IKKE HAVDE HJERTE I LIVET

5-10 ÅR 

Kongesønnen Askefis drager ud for at 
tage kampen op mod en kæmpe, der 
har lagt en forbandelse over landet.  
På sin vej knytter han nye venskaber, 
som hjælper ham på den farefulde 
færd. De når frem til kæmpen, og 
her forelsker Askefis sig i prinsessen, 
som kæmpen holder fanget. Sammen 
forsøger de at hæve forbandelsen, 
og det er kun muligt, hvis de finder 
frem til kæmpens hjerte.

VARIGHED | 45 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET 
Torsdag kl. 10.00 og 11.30 • Fredag kl. 10.00 og 11.30 
Lørdag kl. 10.00 og 11.30 • Søndag kl. 10.00 og 11.30

Teateravisen skrev: 

”(…) en morsom og nervepir-
rende teaterforestilling.”



Er det bedst at være stor - eller 
lille? Og hvornår er man stor nok? 
Hvad nu hvis man bliver så stor, 
at der slet ikke er plads til én i 
verden?  En visuel og humoristisk 
klovneforestilling om klovnen Frk. 
Lange, der får storhedsvanvid.
Inspireret af Halfdan Rasmussens 
Lange Peter Madsen.

Badut
STOR STØRRE STØRST

VARIGHED | 45 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET
Torsdag kl. 9.45 og 11.15 • Fredag kl. 9.45 og 11.15

3-7 ÅR

Anmelderne skrev:

“Meningsfulde klovnerier - i ‘Stor større 
størst’ forenes klassisk klovneri med små 
dramaer til komik med substans.”



VARIGHED | 45 MIN. • SPILLESTED | MUSIKHUSETS FOYER
Torsdag kl. 9.00 og 10.15 • Fredag kl. 9.00 og 10.15

7-12 ÅR

Kompagni Kalas
NORDEN RUNDT

Der er vild træskodans, djævletango, 
eventyr om usynlige væsner og sågar 
isbjerge med, når Kompagni KALAS 
tager os ”Norden rundt”. Vi får her 
fortalt historier om Nordens kultur og 
natur med udgangspunkt i de enkelte 
landes folklore og folkeeventyr.

Teateravisen skrev: 

”Det er som en fornøjelig 
geografitime.”



Attentatet mod den østrig-ungarske 
tronarving var den undskyldning, 
som “de store” i Europas skolegård 
skulle bruge for at tryne de små. Det 
var som Europa VILLE i krig og bare 
manglede en undskyldning. 

Denne medrivende fortælleforestil-
ling krydsklipper bl.a. mellem fange-
lejren, hvor attentatmanden fra 
Sarajevo fortæller, og skyttegraven, 
hvor en ung soldat mangler sin 
gasmaske.

André Andersen Solo
DEN STORE KRIG
- OG SKUDDENE I SARAJEVO

VARIGHED | 40 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET
Torsdag kl. 9.45 og 11.00

10-15 ÅR

Teateravisen skrev:

”Det er dygtigt gjort – på ingen tid – at 
ridse det hele op, dette arsenal af latent 
sprængstof, der kunne tændes med en 
lille gnist.” 



8.-10. KLASSE

En tidligere deltager udtaler: 

”(…) Jeg tror aldrig nogen har 
spurgt mig om noget så vigtigt i 
hele mit liv!”

En interaktiv provo-forestilling, der 
lægger arm med danskernes forhold 
til demokrati som selvfølgelighed 
og serverer en fortælling om Folket 
og Magten – 2500 års demokratihis-
torie – lagt i syrebad!
Forestillingen følges op med skræd-
dersyet workshop, og via værktøjer 
som forumspil, vurderingsøvelser og 

samtalesalon arbejder deltagerne 
på at se muligheder og udviklinger 
i de demokratiske systemer, de selv 
er medlemmer af.
Er demokrati altid den bedste løsn-
ing? Er der demokrati i Danmark om 
50 år?
Hvordan har demokratiet det egent-
lig i Danmark i 2018?

VARIGHED | 1/2 TIMES FORESTILLING OG 1 TIMES WORKSHOP
SPILLESTED | ANTIKMUSEET 
Fredag kl. 10.00-11.30 og 12.30 – 14.00

Forumteatret prisme
DEMOS OG KRATIA



Livet er fyldt med overraskelser.
Ingenting bliver som vi forventer, og 
alt er hele tiden i bevægelse og foran-
dring.
’HOV!’ er et origami-inspireret uni-
vers, hvor papir er centralt både i 
scenografi, kostume og handling. Og 
bag folderne gemmer sig verdener af 
finurligheder, poesi og musik for de 
allermindste og deres voksne.

Teater Blik
HOV!

VARIGHED | 30 MIN. • SPILLESTED | BØRNEKULTURHUSET
Lørdag kl. 9.45 og 11.15 • Søndag kl. 9.45 og 11.15

1-4 ÅR

Teateravisen skrev:

”Gertrud Exner ejer den skønneste evne til at 
smitte de mindste børn med sin nysgerrighed 
– og sin ordløse livsglæde.”



Dato Tid Teater Forestilling Målgruppe Varighed
Torsdag 9.00 Kompagni Kalas Norden Rundt 7-10 år 45 min.

04|10 9.30 Det lille turnéteater Den standhaftige tinsoldat 2-5 år 35 min.

9.45 André Andersen Solo Den store krig ... 10-15 år 40 min.

9.45 Badut Stor større størst 3-7 år 45 min.

10.00 Syddjurs Egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4-10 år 45 min.

10.15 Kompagni Kalas Norden Rundt 7-10 år 45 min.

11.00 Det lille turnéteater Den standhaftige tinsoldat 2-5 år 35 min.

11.00 André Andersen Solo Den store krig ... 10-15 år 40 min.

11.15 Badut Stor større størst 3-7 år 45 min.

11.30 Syddjurs Egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4-10 år 45 min.

Fredag 9.00 Kompagni Kalas Norden Rundt 7-10 år 45 min.

05|10 9.30 Det lille turnéteater Den standhaftige tinsoldat 2-5 år 35 min.

9.45 Badut Stor større størst 3-7 år 45 min.

10.00 Forumteatret prisme Demos og kratia 14-16 år 90 min.

10.00 Syddjurs Egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4-10 år 45 min.

10.15 Kompagni Kalas Norden Rundt 7-10 år 45 min.

11.00 Det lille turnéteater Den standhaftige tinsoldat 2-5 år 35 min.

11.15 Badut Stor større størst 3-7 år 45 min.

11.30 Syddjurs Egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4-10 år 45 min.

12.30 Forumteatret prisme Demos og kratia 14-16 år 90 min.

Lørdag 9.30 Det lille turnéteater Den standhaftige tinsoldat 2-5 år 35 min.

06|10 9.45 Teater Blik Hov! 1-4 år 30 min.

10.00 Syddjurs Egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4-10 år 45 min.

11.00 Det lille turnéteater Den standhaftige tinsoldat 2-5 år 35 min.

11.15 Teater Blik Hov! 1-4 år 30 min

11.30 Syddjurs Egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4-10 år 45 min.

Søndag 9.45 Teater Blik Hov! 1-4 år 30 min.

07|10 10.00 Syddjurs Egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4-10 år 45 min.

11.15 Teater Blik Hov! 1-4 år 30 min

11.30 Syddjurs Egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4-10 år 45 min.



HUSK, AT DU KAN SE BØRNETEATER
- HELE ÅRET

Børneteater - ude og hjemme
Både før og efter Aarhus Børneteaterfestival 
er der rig mulighed for en god teateroplev-
else hos ét af børneteatrene her i byen. Det 
er også altid muligt at få en teaterforestil ling 
fra et af de turne rende børneteatre ud på 
skolen eller institutionen. 

Tilskud til børneteater
Ud over de teatermidler, som kommunale 
skoler råder over hvert år, kan alle daginstitu-
tioner og skoler også søge om 50% refusion 
af nettoudgifter til godkendt børneteater.

Refusions midlerne er bevilget af staten til 
Aarhus Kommune, og puljen admini streres af 
Aarhus Kommunes Kulturforvaltning.

For at opnå refusion skal der indsendes en 
kort ansøgning på mail, og det skal ske i 
forbindelse med bestilling af teateret.

Se ansøgningsfrister og retningslinjer:
http://bit.ly/2bUlI6a



Kunstkikkert er Børnekulturhuset nye portal, 
som formidler mødet mellem kunstnere og 
skoler eller daginstitutioner.

Du kan booket et kunstforløb på 10-40 timer 
til din klasse /gruppe og få dækket 50% af 
kunstnerens honorar.

Se  vores kunstnerkatalog og bliv inspireret af 
kunstnerne og de forløb, de udbyder.  Katalo-
get er ment som inspiration, og I kan vælge et 
færdigt forløb herfra – eller skabe jeres eget 
projekt i samarbejde med kunstneren.

www.kunstkikkert.dk

Lad børn og voksne opleve kunsten tæt på 

– i hjemmevante omgivelser.

https://www.kunstkikkert.dk/
http://www.kunstkikkert.dk
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https://drive.google.com/open?id=1os7qxhoKc4lA453f65p0Ao3RO0T9AyRQ&usp=sharing

