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OKTOBER

Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Teknologi, historie, græs, eventyr, mod og ABC. Intet tema er for stort
eller småt når 8 amagerkanske kulturinstitutioner igen i 2018 er gået
sammen om at præsentere de bedste danske forestillinger for børn og
deres voksne.
Med Amager Børneteaterfestival åbner vi døren til en magisk efterårsuge fyldt
med teatermagi, kreativitet og fælles oplevelser. Vi præsenterer 26 forestillinger fra
18 af landets professionelle børneteatre. Der er noget for alle aldersgrupper ligesom
mange teatergenrer spiller med; masketeater, dukketeater, musikteater
og fortælleteater.
I år er der flere danseforestillinger på programmet og får man lyst til selv
at danse med er der flere muligheder for at deltage i forskellige danse- og
bevægelsesworkshops. Et nyt tiltag er tre ’Teaterdage’ hvor børn fra 9 år kan
kombinere forestillinger med leg, kig bag scenen og teaterøvelser.
Amager Børneteaterfestival åbner søndag den 14. oktober på Kulturhuset Islands
Brygge med danseforestillingen AI AI AI! en humoristisk forestilling om krop og
teknologi og ikke mindst kroppen i teknologien
Så husk det nu; Efterårsferie = store teateroplevelser for de mindste
Vi glæder os til at se jer
Bedste hilsner
Bibliotekshuset, Børnekulturhus Ama’r, Kulturhuset Islands Brygge, Kvarterhuset,
Ørestad Bibliotek, Solvang Bibliotek & Teater ZeBU
Spillesteder:
Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 Kbh S
Børnekulturhus Ama’r, Øresundsvej 8 B, 2300 Kbh. S
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 Kbh. S
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 Kbh. S
Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 Kbh. S
Skolen på Amagerbro, Lybækgade 20, 2300 Kbh S
Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 Kbh. S
Sundholm Kirke, Sundholmen, 2300 Kbh S
Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens allé 19, 2300 Kbh. S
Tak for støtten til:
Amager Øst Lokaludvalg
Amager Vest Lokaludvalg
Københavns Kommune
Toyota Fonden

Søndag 14. oktober kl. 10.30 & 12.30

Kulturhuset Islands Brygge

6 -9 9 å r
4 0 k r.

Aaben Dans

AI – AI – AI!
– En humoristisk forestilling om krop og teknologi.
Teknologien er over os, i os og mellem os. Vi elsker at være – på hver
vores skærm. I kontakt med hele verden – men måske slet ikke med ham
eller hende, der står ved siden af. Eller os selv.
Hvad gør man, når man gerne vil lege med en, der hellere vil blive ved sin
skærm? Hvornår er man egentlig sådan rigtig sammen med nogen?
Og hvad hvis den man er sammen med faktisk er en maskine?
På scenen møder vi Folmer, Ole og Antoinette, der på en fysisk og
humoristisk måde udforsker vores verden der er fuld af skærme,
kunstig intelligens og det nødvendige menneskelige nærvær.

Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Mandag 15. oktober kl. 11.00
Kvarterhuset

5 -12 å r
4 0 k r.

Teater Pandora

Sa Tu Sai
Sa Tu Sai er en dukketeaterforestilling, om den kinesiske
pige Sa Tu Sai og hendes kamp for at overleve under barske
omstændigheder.
Sa Tu Sai er en forestilling, der går lige i hjertet.
Efter en oversvømmelse bliver den kinesiske pige Sa Tu Sai væk fra sine
forældre. Hun redder en lille dreng, men begge børn bliver sendt til en
silkefabrik, hvor man ikke må lege, ikke spille på fløjte og slet ikke drømme
sig væk. Vil de to kunne klare sig under de barske omstændigheder?

Mandag 15. oktober kl. 13.00
Prismen

8 -9 9 å r
4 0 k r.

Freestyle Phanatix

Bust Da Breakz
En hyldest til det fede beat. I forestillingen udforsker danserne
breakdancen. Kreativitet, dans og musik går op i en højere
enhed.
Bust Da Breakz er ca. 40 åndeløse minutter, en kraftpræstation og
helt utrolig underholdning. Danserne viser sig her i alt deres sportslige
ypperlighed – de medvirkende er fulde af karisma, og showet er fuldt af
action. Det er her breakerne har lagt sig i selen for at komme op med
nyskabende moves og ikke en fod skal sættes forkert, når verdens bedste
breakere konkurrerer - mod de andre, men især med sig selv, for at
vise deres styrke og præcision. Og som ikke skal leveres med stress og
sammenbidte tænder, men med overskud og legende glæde!
Det er svært ikke at overgive sig, når man ser et show hvor alt går op i en
højere enhed - og her klapper alt, og publikum klapper med!

Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Tirsdag 16. oktober kl. 9.30 & 11.00
Solvang Bibliotek

3 -7 å r
4 0 k r.

Teater Badut

Stor Større Størst
En klovneforestilling om at se STORT på at være lille - inspireret
af Halfdan Rasmussens ”Lange Peter Madsen”
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? Stor
større størst forener klassisk klovneri med små dramaer om klovnen Frk.
Lange, der får storhedsvanvid!

Tirsdag 16. oktober kl. 11.00 & 13.00
Kulturhuset Islands Brygge
Baggårdsteatret + sART Danseteater

Fr a 5 å r
4 0 k r.

Knud Romers ABC
Overraskende og legefuld blanding af dans, billedkunst og musik
baseret på Knud Romers ABC
Lad sanserne boltre sig i en underfundig og lærerig ordsafari, der med
udgangspunkt i Knud Romers poetiske bogstavsfabler rusker alfabetet
rundt, og sammensætter det på ny.
En interaktiv og Reumert nomineret danseforestilling hvor publikum er i
bevægelse.
Forestillingen er baseret på bogen ”Knud Romers ABC”, billedkunstner
John Kørners dyreunivers og komponist Bent Sørensens musik, og
tilsammen skaber de en smuk koreograferet scenisk sangleg. Vi lover at
det bliver svært at blive siddende på stolen!

Foto: Jens Wognsen

Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Tirsdag 16. oktober kl. 13.00
Børnekulturhus Ama’r

Fr a 5 å
r
4 0 k r.

Thomas Sandberg

Loop Land
Loop Land er performer og computer i herlig samklang – en
lydlig rejse hvor helt almindelige ting giver ualmindelige lyde.
Tag på tur med slagtøjspiller og performer Thomas Sandberg ind i
improvisationens magiske verden. Hør hvordan loops og samples blander
sig med lyde fra rummet og publikum. Alt kan bruges til at spille og
lave musik af – så medbring genstande, som Thomas skal spille på for
så kan det være de kommer til at indgå i det fantasifulde og sprudlende
musikalske landskab.

Foto: Lena Paaske

Onsdag 17. oktober kl. 10.00

2- 5 å r
4 0 k r.

Bibliotekshuset
Det lille Turnéteater

Den standhaftige tinsoldat
H.C. Andersens klassiske fortælling om den standhaftige
Tinsoldat, der drømmer om kærligheden og den skønne
danserinde.
Den standhaftige tinsoldat er H.C. Andersens kendte eventyr om den
etbenede tinsoldat, der drømmer om den skønne danserinde – uden at
kunne sige et ord. En dag bliver han blæst omkuld af skæbnen, falder ud af
vinduet og ned i rendestenen. Først efter en farefuld rejse får han alligevel
det han ønsker sig mest af alt. Den fremragende fortæller Peter Holst
brillerer her i en fortælling fuld af detaljer og flotte billeder, men helt uden
ord. Så alle kan være med!
Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Onsdag 17. oktober kl. 10.00 og kl. 11.15

0-6 år
4 0 k r.

Solvang Bibliotek
Teater Blik

Hvad nu hvis
Brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler der triller,
elastikker, snor, pinde ... hvad nu hvis …
Et gulv, et par brædder, vægte, kugler, pinde, snor og elastikker: mere
har Gertrud Exner fra Teater BLIK ikke brug for til at udfordre rummet,
tyngdeloven, balancen og sig selv. Og at skabe et univers hvor mennesket
kan afprøve sine evner til at bygge op og bryde ned, udforske, drømme og
lege. Hvad nu hvis er en dejlig ny forestilling om balance, muligheder og
konsekvens.

Onsdag 17. oktober kl. 10.00 & kl. 12.00
Skolen på Amagerbro – gymnastiksal ved aulaen
ZeBU

Fr a 7 å
r
4 0 k r.

Det´ Klasse
Teater til og med dig der er kammeraten og eleven…
Scenen er sat med (herskeren og) tre rumvæsner fra outer
space og dig. Interaktiv teaterforestilling. KOM og vær med….
Tre rumvæsener er sendt til jorden af deres Hersker. Deres mission er at
undersøge fænomenet ”skoleklasse”: Hvordan er man den bedste boddy
og en god klasseven? Du er eksperten der skal hjælpe dem.
De tre aliens afprøver publikums råd ved selv at gennemspille situationer
fra skoledagen. Kæresteri, mobning, frikvarterer, dansk – alt bliver drejet
og vendt på hovedet, og du spørges til råd, når det ikke fungerer for dem.
Gang på gang må undersøgelserne afbrydes, når de tre aliens opdager,
at deres følelser aktiveres, for de skal være objektive, og må ikke lade
sig påvirke af menneskene. Det er sjovt og overraskende teater (for dig i
skolen).

Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Onsdag 17. oktober kl. 11.00
Kvarterhuset
Barkentins Teater

1½ - 4 å r
4 0 k r.

Indeni
En forestilling om at kunne gennemskue hvad der er bag noget
andet. Vi ser det vi ser – men er der noget bag?
Nogle gange sker det, at ting ligner noget vi kender, men indeholder noget
helt andet. Andre gange ser vi noget helt nyt, der viser sig at indeholde
noget gammelkendt. Ole Barkentin inviterer de allermindste til at kigge
og reflektere med når han pakker forestillingen ud af sin lille sorte
teatervogn.

Torsdag 18. oktober kl. 11.00
Ørestad Bibliotek

5 - 10 å r
4 0 k r.

Theatret Thalias Tjenere

Mosters Monster
Carlo er bange for monstre. Moster til gengæld er slet ikke
bange for noget som helst. Og dengang Carlo skulle sove hos sin
Moster for første gang … skete der noget uventet.
Der var helt sikkert noget under sengen, tænker Carlo. Eller – var det i
skabet? Der var i hvert fald noget i skuffen. Noget farligt …
På knivsæggen mellem gys og grin oplever vi historien om Carlo og
Moster, om et møde i mørket, der kaster lys over fantasiens evne til
at forstørre frygten – men også til at forvandle, og endda overvinde
den helt. Med dets levende maskespil, besnærende musik og poetiske
skørhed, er Mosters Monster en forbløffende oplevelse fyldt med humor,
eftertænksomhed og magiske teaterøjeblikke.
Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Torsdag 18. oktober kl. 13.00
Børnekulturhus Ama’r

6 -12 å r
4 0 k r.

De Røde Heste

Ivalus første sang
Ivalus første Sang er historien om en lille heltinde, som på
forunderlig vis digter sin allerførste sang - og derved redder hele
sin familie.
Ivalus første sang er en historie fra Grønland og er inspireret af
polarforsker Knud Rasmussen livslange fascination for den grønlandske
sangkultur.
Den fantastiske danske fortæller og skuespiller Claus Mandøe puster liv
og magi i denne fortælling, der handler om mod og tro, og om hvordan
tingene nogle gange kommer af sig selv, når man har brug for dem.
Og så handler den om at gøre dét, man ikke må - når det er allermest
nødvendigt.

Fr a 9 å
r
4 0 k r.

Sundholm Kirke – 2. sal
Det fortællende teater

Holger
Danmarkshistorie for fuld damp

POSTER: RAADAL.DK • FOTO: SIMON JEPPESEN • TRYK: EKS-SKOLENS TRYKKERI

En beretning fra den tidlige middelalder om fremmedhed og
dialog, om Holger Danske – dansk ridder og europæisk sagnfigur.
Det er første gang i festivalens historie at vi befinder os i dette
spændende og anderledes spillested: Kirken på 2. sal af den tidligere
tvangsarbejdsanstalt Sundholm i en bygning fra dengang der var tyrefælled
og fattiglemmer.
WWW. D ETFO RTA E LLE ND ETEATER. D K
Det er en af Danmarks bedste historiefortællere, Jesper La Cour, der
tager os med på en vandring gennem lokalerne, mens han ene mand spiller
og fortæller den medrivende fortælling om drengen, som blev revet ud af
gudernes trygge hænder, bortført af kristne krigere, fanget af Saracenere,
befriet af en persisk prinsesse og hvordan han endelig kom hjem, som
fredløs.
Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Foto: Simon Jeppesen

Torsdag 18. oktober kl. 15.00
Fredag 19. oktober kl. 11.00

Fredag 19. oktober kl. 10.00
Ørestad Bibliotek

3-8 år
4 0 k r.

Asterions Hus

Den grusomme historie
om Medusas hoved
To granvoksne mænd fortæller nobelt historien om den græske
helt Perseus. Men snart bliver de grebet af den eventyrlige
beretning og kaster sig ud i selv at spille alle roller.
Den gamle græske myte om Perseus er en drabelig historie om den
væmmelige Medusa med slangehovedet, om den mægtige gud Zeus, om
et forfærdeligt havuhyre, den magiske kraft i Hermes’ bevingede sko, en
tilfangetaget prinsesse og en fantastisk helt.

Fredag 19. oktober kl. 10.00 & 12.00

Fr a 9 å
r
4 0 k r.

Kulturhuset Islands Brygge
Det Olske Orkester

Ræven går derude
Komisk og grumt dukketeater inspireret af virkelighedens
magtspil og intriger i en fortælling om den listige Ræv Reynard,
der altid narrer de andre dyr og udstiller deres hykleriske
adfærd. Det er groft, kitschet og respektløst dukketeater fuld af
gru, gys og grin.
Historierne om den listige ræv er ældgamle og fuld af social kritik og
latterliggørelse af de herskende klasser. Men hovedpersonen er ikke nogen
helt af den grund. Han er selv snu, ond, fuld af lyster og rå sult. Han narrer
de stærke dyr og spiller de svage ud mod hinanden. Kun over for sin egen
familie er han blid og fuld af kærlig omsorg. Mød Ræv Reynard, Kong Løve,
Isegrim Ulv og Mette Hare og mange andre dyr i denne underholdende
dukke- og maskeforestilling i en grov og respektløs historie fuld af gru, gys
og grin.
Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Fredag 19. oktober kl. 11.00

Kvarterhuset
Teater Kimone / Cikaros

3-8 år
4 0 k r.

Omvendt
Omvendt er en forestilling fyldt med artisteri, glæde og en
masse fantasi, tilsat finurlig koreografi og bevægelse, som
publikum bliver inddraget i.
Der var en, og der var en anden. Så der var to. Nej, der var to, og de
var en og en – eller var det omvendt? En står på hænder. En er inde i en
kasse. To kasser, to kroppe, oppe og nede, inde og ude. De er ens. Og
omvendte.
Omvendt er en lille danseakrobatisk forestilling, hvor to dygtige
håndstandsartister dykker ned i den barnlige og umiddelbare fascination
af det omvendte og skaber et fantasiunivers hvor der byttes rundt på
perspektiver. Resultatet er en elegant og legende ny-cirkusforestilling og
en eftertænksom fortælling om at være menneske.

Foto: Hans Kristian Hannibal-Bach

Foto: Særen Meisner

Lørdag 20. oktober kl. 15.00
Søndag 21. oktober kl. 10.30 & 12.00
Børnekulturhus Ama’r

3-8 år
4 0 k r.

Gazart

Græsgrøn
Sanseforestilling for det mindste publikum, hvor levende musik
og dans fører os gennem et skøngrønt forunderligt univers.
Græsgrøn er en sanselig installationsforestilling for det yngste publikum:
Kriblende, krablende, klukkende græsstrå svajer rundt omkring de små
tilskuere. Som opmærksomme opdagelsesrejsende undersøger en danser
og en musiker det levende landskab i det meterhøje græs og vi opdager
sammen med dem en hel ny underverden af klange og melodier skabt af
bevægelse og lyd. Dugtunge strå og små pletter af sol, insekters svirren og
vindens hvisken former et sanseligt univers af bevægelse og lyd, som hylder
hverdagens små mirakler.   
Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Søndag 21. oktober kl. 13.00
Kulturhuset Islands Brygge

Fo r a l l e
4 0 k r.

Ishøj Teater

Den Grimme Ælling
Kom og oplev den klassiske fortælling om den grimme ælling
der bliver til en smuk svane. En historie som kan forstås af alle
uanset sprog og alder. Vi følger den lille ælling på dens rejse fra
grim og udstødt til smuk og elsket.
Den lille ælling starter sit liv som forhadt og udstødt mobbeoffer i
andegården. Klodset, klumset og helt forkert må den på egen hånd flakke
om på må og få i et forgæves forsøg på at finde sin plads blandt de mange
dyr, den møder på sin vej gennem den iskolde vinter.
Den grimme ælling er en musikalsk gendigtning af H.C. Andersens
klassiske eventyr om at være anderledes og at finde troen på sig selv.
I et poetisk univers skabt af lyde og musik fortælles historien med
spændstighed, timing og komik og inviterer publikum til at digte med.

Workshops
Mandag 15. oktober - søndag 21. oktober kl. 10-15

Krea-værksted i
Børnekulturhus Ama’r
Fra mandag 15. oktober – søndag 21. oktober kan børn med voksne hver
dag mellem kl. 10-15 gå i værkstedet og skabe teaterkunst sammen. Vi
laver masker, dukker, scenografier og kostumer.
I løbet af ugen er forskellige kunsterne på og hver dag er et nyt tema.
Du kan møde designer Pernille Dons, Billedkunstner Maria Lau Krogh og
scenograf Lise Marker.
Pris: 20 kr. pr. person

Mandag 15. oktober kl. 10 (4-6 år)
Mandag 15. oktober kl. 13 (7-10 år, også adgang uden forældre)
Fredag 19. oktober kl. 13 (4-6 år)
Kulturhuset Islands Brygge

Yoga fortællinger
Historiefortælling er den simpleste form for teater, som stimulerer
børnenes fantasi. Arenze fortæller historien fra den indiske mytologi og
bagefter genskaber børnene (og deres voksne) de mytologiske dyr i yogastillingerne.
Husk behageligt tøj du og dit barn kan røre sig i.
Varighed ca. 60 minutter
Pris: 20 kr. pr. person
Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Onsdag 17. oktober kl. 9.30-13.30 - mødested Skolen på Amagerbro
Torsdag 18. oktober kl. 9.30-14 - mødested Børnekulturhus Amar’
Fredag 19. oktober kl. 9.30-13.30 - mødested Sundholm kirke

Teaterworkshops
Vi skal bl.a. se teater, tale med skuespillerne og selv arbejde
med vores krop og stemme i forskellige teaterøvelser.
Onsdag: ”Det’ Klasse” af Teater ZeBU
Torsdag: ”Ivalus første sang” af De Røde Heste
Fredag: ”Holger” af Det Fortællende Teater
Det koster 40 kr. pr. barn pr. dag
Alder: fra 9 år
Kom og vær’ med til 1, 2 eller hele 3 teaterdage. Vi skal se tre
forestillinger, tale med skuespillerne samt dele vores teateroplevelser.
Bagefter skal vi lære hinanden at kende med sjove teaterøvelser. Og så er
vi klar til at sætte krop og stemme på det vi har set og oplevet. Vi slutter
med en lille visning.
OBS: De tre teaterdage med forestilling og workshop foregår tre forskellige
steder. Man kan være med alle tre dage, uden at det bliver en gentagelse.
HUSK: Madpakke og behageligt tøj

Breakdance og
hip hop-workshops
Mandag 15. oktober kl. 14
Prismen

Bust da Breakz workshop
Kom til breakdanceworkshop med Freestyle Phanatix efter forestillingen
der spiller mandag 15. oktober kl. 13 i Prismen.
Alder: fra 8 år

Mandag 15. oktober-19. oktober kl. 14-16
Prismen

Hip hop-workshops med
foreningen Global Kidz
Gratis
For børn over 6 år.

Info og billetter: www.facebook.com/amagerbf og billetto.dk

Forestillinger
14. okt kl. 10.30 & 12.30

Aaben Dans: AI AI AI!

6+

Kulturhuset

15. okt kl. 11.00

Teater Pandora: Sa Tu Sai

5 - 12 år

Kvarterhuset

Islands Brygge
15. okt kl. 13.00

estyle Phanatix: Bust Da Breakz

8+

Prismen

16. okt kl. 9.30 & 11.00

Teater Badut; Stor Større Størst

3 - 7 år

Solvang Bibliotek

16. okt kl. 11.00 & 13.00

Baggårdsteatret + sART Danseteater:

5+

Kulturhuset

16. okt kl. 13.00

Thomas Sandberg: Loopland

5+

Børnekulturhus Ama’r

17. okt kl. 10.00

Det lille Turnéteater: Den Standhaftige

2 - 5 år

Bibliotekshuset

0 - 6 år

Solvang Bibliotek

Knud Romers ABC

Islands Brygge

tinsoldat
17. okt kl. 10.00 &.11.15

Teater Blik: Hvad nu hvis

17. okt kl. 10.00 & 12.00

ZeBU: Det´ Klasse

7+

Skolen på Amagerbro

17. okt kl. 11.00

Barkentins Teater: Indeni

1 1/2 - 4 år

Kvarterhuset

18. okt kl. 11.00

Theatret Thalias Tjenere: Mosters

5 - 10 år

Ørestad Bibliotek

Mter
18. okt kl. 13.00

De Røde Heste: Ivalus første sang

6 - 12 år

Børnekulturhus Ama’r

18. okt kl. 15.00

Det fortællende teater: Holger

9+

Sundholm Kirke – 2.

19. okt kl. 11.00
19. okt kl. 10.00

sal
Asteri Hus: Den grusomme historie

3 - 8 år

Ørestad Bibliotek

8+

Kulturhuset

om Medusas hoved
19. okt kl. 10.00 & 12.00

Det Olske Orkester: Ræven går
derude

Islands Brygge

19. okt kl. 11.00

Teater Kimone / Cikaros: Omvendt

3 - 6 år

Kvarterhuset

20. okt kl. 15.00

Gazart: Græsgrøn

0 - 5 år

Børnekulturhus Ama’r

Ishøj Teater: Den Grimme Ælling

Alle

Kulturhuset

21. okt kl. 10.30 & 12.00
21. okt kl. 13.00

Islands Brygge
Workshops
15. okt - 19. okt

Hip Hop Workshop med Global Kidz

6+

Prismen

15. okt - 21. okt

Åbent værksted

Alle

Børnekulturhus Ama’r

15. okt kl 10 & 13

Yogafortællinger

4 - 6 og

Kulturhuset

7 - 10 år

Islands Brygge

kl 14 - 16

Bust Da Breakz workshop

8+

Prismen

Teaterworkshops

9+

Se inde i programmet

AKP / EG Svendsen

15. okt kl 14
17. okt - 19. okt

