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Kære børn og voksne!

Velkommen til Aarhus Børneteaterfestival 

I år vil vi gerne byde jer velkommen til Aarhus Børneteaterfestival i håbet om, at vi kan være flere 
sammen igen; for teater er en kunstart, hvor samværet med de andre tilskuere også er en del af 
oplevelsen. Hvis der er noget, vi har erfaret gennem corona-krisen, er det, at vi ikke kan undvære 
kunsten og fællesskabet. 

Dette års festival er som altid skabt med stor respekt for børnene og deres verden. Der bliver 
brugt mange forskellige teatralske virkemidler, og der venter børnene en hel masse store oplev-
elser. 

Børneteaterfestivalen rummer bl.a. en forestilling og en koncert med Ole Lund Kirkegaards fan-
tastiske bøger som inspiration. Der er også forestillinger, som tager udgangspunkt i det helt 
nære hverdagsunivers og sætter vigtige emner som klima og flygtninge til debat på nye og 
spændende måder. 

Som noget nyt har vi i år også en forestilling, som er specielt udviklet til Børnekulturhusets glas-
container. Det glæder jeg mig til at opleve. 

I weekenden d. 2.-3. oktober er der ud over forestillingerne også kreative værksteder på 
Børnekulturhuset, hvor hele familien kan hygge sig sammen.

Rigtig god fornøjelse 

Rabih Azad-Ahmed
Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune
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Billetbestilling for skoler og daginstitutioner
Bestilling foregår på internettet. Du finder et link til børneteaterfestivalen på:
www.boernekulturaarhus.dk.

Vi gør opmærksom på, at alders-angivelserne skal overholdes, samt at der er et begrænset antal 
billetter pr. skole/institution. Vi forholder os til COVID19-restriktionerne, og kan derfor ikke lukke 
så mange tilskuere ind, som vi plejer. Du skal derfor kun bestille billetter til din egen klasse, så 
andre skoler også kan komme til. Vi forbeholder os desuden ret til at tilbagekalde reservationer, 
hvis en skole har booket for mange billetter. I så fald gælder først-til-mølle-princippet.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Astrid Guldhammer, Børnekulturhuset på telefon 
2920 4434 eller email asg@aarhus.dk.

Afbestilling
Hvis I bliver forhindrede, vil vi bede jer om at annullere billetterne i god tid, så andre får mulighed 
for at booke billetterne. Afbestilling foregår via linket i din bekræftelse.

OBS! 
Ved afbestilling senere end den 27. september eller manglende fremmøde på selve dagen 
pålægges et gebyr på 10 kr. pr. reserveret billet.

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

Madpakkerum
I må gerne spise medbragt madpakker i Børnekulturhusets café.

Spillesteder
Forestillingerne spilles på Børnekulturhuset.
Der er trapper til alle salene. Desværre har vi ingen handicapvenlig løsning.

Billetbestilling

Billetbestilling 
Foregår online på www.boernekulturaarhus.dk

Der åbnes for billetbestilling onsdag d. 15. september kl. 10.00

http://boernekulturaarhus.dk
mailto:asg%40aarhus.dk?subject=BTF21
http://boernekulturaarhus.dk


Billetbestilling for private
Bestilling foregår på internettet. Du finder et link til børneteaterfestivalen på:
www.boernekulturaarhus.dk.

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

Pris
I weekenden er prisen 30 kr. pr. billet for både børn og voksne.
Betaling via Mobile Pay: 494474 (Børnekulturhuset). Din booking bliver først godkendt, når vi har 
modtaget din betaling via. Mobile Pay. Billetterne refunderes ikke.

Værksteder og café
I weekenden er det kreative værksted og cafeen på Børnekulturhuset
åben fra kl. 9.00-13.00.

Madpakkerum
I må gerne spise medbragt mad i Børnekulturhusets café.
I weekenden kan I også købe saft, kaffe, te, kage og frugt.

Spillesteder
Forestillingerne spilles på Børnekulturhuset.
Der er trapper til alle salene. Desværre har vi ingen handicapvenlig løsning.

Billetbestilling

Billetbestilling 
Foregår online på www.boernekulturaarhus.dk

Der åbnes for billetbestilling onsdag d. 15. september kl. 10.00

http://boernekulturaarhus.dk
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VARIGHED | 45 MIN. 
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

“Det er nu hårdt at være lille. Vores by er fuld af bøller, og dem kan man 
aldrig se på billederne af byen; de gemmer sig nemlig altid bag et eller 
andet, fordi de er bange for at nogen skal se dem. Den værste gemmer 
sig altid bag plankeværket.”

Sådan starter André Andersen SOLO´s forestilling om Orla Frøsnapper, 
Ole Lund Kirkegaards fortælling om den cigaretrygende bølle, der ender 
som kanonkonge. 

Der er noget dejligt ligetil og enkelt i fortællingen om Orla Frøsnapper, 
som ligger godt i tråd med André Andersen SOLO´s andre forestillinger, 
som vi tidligere har præsenteret på Aarhus Børneteaterfestival.

André Andersen SOLO  
 
ORLA FRØSNAPPER
FORESTILLING: 6-10 år

Kort og godt. Det er en god 
fortælling, der er levende 
formidlet.

Varme anbefalinger herfra.

Teateravisen

”



VARIGHED | 35 MIN. 
Torsdag kl. 9.30 og 11.00 • Fredag kl. 9.30 og 11.00 • Lørdag kl. 9.30 og 10.45 • Søndag kl. 9.30 og 10.45

Det blå barn vågner en morgen i sin seng på den blå plan-
et. Han ser en dør, der ikke plejer at være lige der. ”Mærke-
ligt”, tænker barnet, ”en dør?” Og barnet beslutter sig for 
at gå gennem døren.
Døren fører ud i den store verden, hvor barnet møder en 
drillesyg sæl på isen, ildsjælen i jordens hede indre og an-
dre farverige væsener. Det bliver en lang, forrygende dag, 
hvor han til sidst kan gå i seng mange oplevelser rigere.

Oplev en forestilling, der rammer målgruppen præcist i en 
smuk og finurlig scenografi, som kan fascinere både små 
og store. 

Det lille Turnéteater
 
BLÅT BARN
FORESTILLING: 1-5 år

Det er så enkelt og effektfuldt, at man 
må smile bredt over udførelsen.

Teateravisen
”



VARIGHED | 45 MIN.
Torsdag kl. 9.45 og 11.45 • Fredag kl. 9.45 og 11.45 • Lørdag kl. 10.15

En lys og musikalsk forestilling om en posedame, som samler pant og finder ting i containere. Hun 
er en mester i genbrug og i at gøre en god handel. Hun sparer op for at kunne genforenes med 
sine børn, der er blevet fjernet fra hende. Undervejs møder hun en genstridig flaskeautomat og 
en hjælpsom flaskedreng i det supermarked, hun kun nødigt besøger, fordi folk kigger mærkeligt 
på hende.

Det danske pantsystem er omdrejningspunktet i denne komedie, hvor det at genbruge affald er 
blevet en levevej for mennesker på samfundets bund. Det er teater for børn om at leve af det, de 
andre smider væk.

Paradox teater
 
MOR OG MASKINEN
FORESTILLING: 8-13 år



VARIGHED | 25 MIN. 
Søndag kl. 11.30

I 2020 ville Ole Lund Kirkegaard være fyldt 80 år. Skrallebang har derfor lavet en ny koncert, 
sammensat af en række nye - og gamle - sange inspireret af Oles bøger og figurer.

Vi skal rappe om Ivans slatne arme, lære at stave til BUKSEVAND, høre historien om Lille Virgil, 
om dragen Dagmar, næsehornet Otto og om en go’ fidus!

Koncerten egner sig til de 3 – 8-årige, men ældre børn og voksne kan også være med.

Skrallebang 
 
IVAN OG DEN ETBENEDE HANE
KONCERT: 3-8 år



VARIGHED | 45 MIN. 
Forpremiere:
Søndag den 3. oktober kl. 14.00

Alle TYS TYS forestillinger er gratis
- også i weekenden.

Torsdag den 7. oktober kl. 9.30 og 11.00
Fredag den 8. oktober kl. 9.30
Lørdag den 9. oktober kl. 11.00
Søndag den 10. oktober kl. 11.00
Mandag den 11. oktober kl. 9.30
Tirsdag den 12. oktober kl. 9.30

I et underfundigt plexiglas-univers lever 3 finurlige sjæle.
Deres rytmiske hverdag består af opvågningsrutiner, inden de må ud ad døren og ind i toget, der 
eventyrligt transformerer sig til transport i en ubåd, hestegalop, luftballoner mm, indtil de lander 
på selveste månen!? Herfra tager de en elevator ned igen og deres finurlige verden omdanner sig 
nu til en slags musikalsk dansende rytmefabrik!  
Pludselig er der én, der hoster! Ssh, tie stille! Og en anden nyser! Sch, TYS TYS! ... Nu er deres 
legende verden forandret på et øjeblik...
TYS TYS er en hyper-legende musikalsk og kropslig forestilling uden ord.
Forestillingen undersøger børns legende coping-strategier, når hverdagen pludselig forandrer sig 
(som under Corona-epidemien) gennem koreografi og musik på scenen!

hvid støj sceneproduktion
 
TYS TYS
FORESTILLING: 4-8 år



Sted: Glascontaineren
ved Børnekulturhuset i Aarhus, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C
 
Tilmelding nødvendig og sker efter først til mølle-princippet.
Send en mail til info@hvid-stoj.dk

I forbindelse med URpremieren på TYS TYS (4 - 8 år) afholder hvid støj sceneproduktion et fagligt 
arrangement for lærere, pædagoger og andre faginteresserede.

Arrangementet er delt op i to:
Først ser deltagerne forestillingen TYS TYS, hvorefter hjerneforsker Ann E. Knudsen giver oplæg. 
Der vil være tid til spørgsmål.  

Program:
• Forestillingen TYS TYS (4-8 år). (varighed: ca 45 minutter)
• Kaffepause
• Kort oplæg om den kunstneriske idé af iscenesætter Charlotte Ladefoged. 
• Oplæg af Ann. E. Knudsen om børn, leg og krisehåndtering. 
• Spørgsmål fra deltagerne
 
Kom med til en eftermiddag i spændende selskab med hjerneforsker Ann. E. Knudsen om børn, 
leg og krisehåndtering.

I samarbejde med Børnekulturhuset i Aarhus.

Støttet af: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget for Scenekunst, Aarhus kommune, Au-
gustinus Fonden, Spar Nord Fonden, Louis-Hansen Fonden, BUPL’s Solidaritets og kulturpulje & 
Godsbanen – Aarhus’ Kulturproduktionscenter

hvid støj sceneproduktion
 
FAGLIGT ARRANGEMENT
MED LEKTOR CAND.MAG. ANN E. KNUDSEN
Onsdag 13.10.2021 kl. 16.00 - 18.00
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