
Den isblå Sang

– en grønlandsk fortælling
I en iglo bygget af sne og is bor en 
lille dreng med sin mor og far.
Drengen bliver kaldt Lillebror, men 
det vil han ikke hedde mere – han er 
nemlig stor nu og vil have et rigtigt 
navn! 
For at finde sit navn, må han finde 
den sang, der fortæller hans navn. 
Trommen viser, hvilken vej han skal 
gå, og han drager af sted sammen 
med sin slædehund Sukkatoq.
På sin vej møder han sælen, mågen 
der ligger på sin rede og isbjørnen, 
der er så sulten, at den er lige ved 
at…
Han svømmer ned på havets bund, 
hvor han må rede håret på havets 
moder, og først da det er gjort kan 
han svømme til hvalen og få den 
sang, der fortæller hans navn.

Dramatiker & skuespiller: Hanne Trolle
Instruktør: Torkild Lindebjerg
Scenografi: Kirsten Victoria Lind
Komponist: Irene Becker

Fra Mig til Dig

Om at være lille og flyve med drager. 
Om at leve i et land, hvor dagen er 
fyldt med musik, sang og historiefor-
tælling. Og om at skulle forlade dette 
smukke land og rejse til et fremmed 
sted, hvor alting er anderledes. Om at 
savne sine venner og sin bedstemor.
Drengen Omar lever lykkeligt med sin 
familie i et land langt herfra. Men en 

dag må han pakke sin kuffert og rejse 
med sin familie til et fremmed land. 
Her er alt meget anderledes, og det 
er ikke nemt at få nye venner, indtil 
en dag der er fest og drageflyvning. 
Forestillingen er særdels velegnet som 
en del af integrations- og inklusions-
undervisningen i førskolen. 

Dramatiker & skuespiller: Hanne Trolle
Instruktion: Peter Hesse Overgaard
Scenografi: Kirsten Victoria Lind
Komponist: Irene Becker

En duft af Roma

Om sigøjnerkvinden Luludia – livets 
blomst – der altid er på rejse – fra 
sted til sted – fra land til land.
Overalt hvor Luludia kommer frem,  
sår hun blomsterfrø og spreder 
glæde og godt humør. Hun elsker at 
fortælle historier fra sin rejse gennem 
livet. Minderne herfra har hun gemt 
under sit store skørt. 
Efterhånden som de tages frem, 
udspinder der sig en fortælling om et 
liv fuld af glæde, sorg, kærlighed og 
længsel.
En teaterfortælling i ord, billeder, 
musik og stemninger for børn og 
deres voksne inspireret af sigøjnernes 
historie, musik og rejse fra Indien og 
hele vejen op gennem Europa.

Dramatiker & skuespiller: Hanne Trolle
Instruktør: Henriette Holm Pathare
Kostume: Camilla Lind
Dukker: Kirsten Victoria Lind
Komponist: Irene Becker

Den klukkende Bæk

En poetisk forestilling inspireret af 
Japans forunderlige kultur.

På turné fra foråret 2016

PRISER
Den isblå Sang · Fra mig til Dig ·  
Den klukkende Bæk
aldersgrp. / tilskuere / pris inkl. moms

2-5 år / max. 40 børn / 7.250 kr
3-6 år / max. 60 børn / 9.250 kr.
5-8 år / max. 70 børn / 10.625 kr.
Familieforestilling:
3-8 år / max. 100 pers. / 13.250 kr.
En duft af Roma
aldersgrp. / tilskuere / pris inkl. moms

3-6 år / max. 60 børn / 9.250 kr.
5-8 år / max. 70 børn / 10.625 kr.
Familieforestilling:
3-8 år / max. 100 pers. / 13.250 kr.

FoR allE FoREStIlIngER gældER
Refusion: Godkendt
Varighed: ca. 35 min.
Opstillingstid: 90 min
Nedtagningstid: 60 min
Spilleareal: br. 6 m / dy. 6 m / h.2.4 m
Tekniske krav: 220 V
Mørklægning: Ja
Medhjælper: en person til

ind- og udbæring
Refusion: Godkendt

Teatret er støttet af
Statens Kunstråds Scenekunstudvalg.

Teatret Månegøgl
poetisk teater med fokus på fremmede kulturer  

– for børn mellem 2 og 8 år
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