
13 år+ / 60 min.
                   
En melodramatisk fortælling om at iscenesætte 
sig selv og sin omverden,  om at være et moderne 
sociologisk fænomen: et usædvanligt fleksibelt 
menneske  - og om det hemmelige liv bag kulissen. 
Say CHEESE er rå, intense og afslørende billeder 
på de justeringer  og anstrengelser vi gør os for at 
opnå det perfekte glansbillede.

Fredag 13. marts 14.00 uKirke, kælderen 

10 år+ / 50 min.
             
En fortælling baseret på H.C. Andersens kunst- 
eventyr af samme navn. En lærd mand tager på 
rejse til sydens sol. Musikken og det ukendte i 
det mørke værelse hos genboen vækker hans 
nysgerrighed og længsler, men han tør ikke gå på 
opdagelse og sender i stedet sin skygge over til 
genboen. Præsenteres af Teater Portamento.

Onsdag 11. marts 10.00 Teaterbutikken 

   
5 år+ / 45 min.
             
Oplev den mægtige Krigsgud i aktion, en Lus-
kegud bede om gode idéer og Kærlighedsgudin-
den få nok af det hele. Hold fast når Thor kommer 
hjem og hører, at Freja skal giftes!

Torsdag 12. marts 9.30 uKirke, kælderen  
Inkl. efterfølgene workshop 10:30 

10 år+ / 50 min.
             
En fortælling baseret på H.C. Andersens kunst- 
eventyr af samme navn. En lærd mand tager på 
rejse til sydens sol. Musikken og det ukendte i 
det mørke værelse hos genboen vækker hans 
nysgerrighed og længsler, men han tør ikke gå på 
opdagelse og sender i stedet sin skygge over til 
genboen. Præsenteres af Teaterbutikken.

Fredag 13. marts 10.00 Teaterbutikken

7 år+ / 70 min.

Rejs med Bjowulf og hans besætning i forsøget 
på at redde et kongerige fra undergang i denne 
fantasifulde, nyskabende og prisbelønnede 
genfortælling af det urgamle kvad. Hør om den 
første royale depression, storslåede fester og en 
berygtet svensker. Vær forberedt på eventyr og 
sæt sejl på denne hæsblæsende fortællerejse.

Lørdag 14. marts 11.00 uKirke

SKYGGEN

Den 11.-15. marts 2015 vil Vesterbro i fem festlige 
dage summe af teater, når Vesterbro Teaterfestival igen 

præsenterer en bred vifte af forestillinger 
og workshops for børn, unge og voksne.

Sidste år blev festivalen afviklet for første gang og var en 
stor succes. Flere af Vesterbros teatre er derfor igen gået 
sammen om at vise jer det bedste af bydelens sceneliv.   

Her er forestillinger med højt humør og stof til  
eftertanke, grin og gys, humor og alvor. Læs om alle 

festivalens forestillinger i dette program. 

Alt er gratis, så skynd dig at reservere  
dine billetter, og vær med til at fejre 

teaterlivet på Vesterbro! 

Læs hvordan du bestiller dine billetter
vesterbroteaterfestival.wordpress.com

I GUDER

forestillinger

HOLGER
9 år+ / 50 min.
             
Fortællingen om drengen, som blev revet ud 
af de gamle guders hænder, bortført af kristne 
krigere, fanget af Saracenere, befriet af en persisk 
prinsesse og kom hjem igen som fredløs.

Onsdag 11. marts 10.00 uKirke

TEATER  
PORTAMENTO

SKYGGEN : TEATERBUTIKKEN :

SAY CHEESE

BJOWULF



    

UNDER HAADY’S SKJOLD

10 år+ / 40 min.
    
Nycirkus om Albert Einsteins liv og tanker.   
Geniets virke oversættes til en verden af jongler-
ing, balance og luftakrobatik i en tolkning af hans 
karakter og hans spekulationer over livets mange 
spørgsmål. En humoristisk og seriøs forestilling 
med visuelle billeder og cirkuskunster.

Søndag 15. marts 13:00 AFUK

AFUK’s forening Ørkenfortet holder hyggelig café 
åben om søndagen den 15. marts fra 10:30-14:00

SPILLESTEDER
Teatret Zeppelin, Valdemarsgade 15, 1665 Kbh V
uKirke, Dannebrogsgade 53, 1660 Kbh V
Teaterbutikken, Staldgade 37, 1699 Kbh V
AFUK, Enghavevej 82B, 2450 Kbh SV

Der vil være mulighed for at møde de  
medvirkende ved flere af forestillingerne. 

Vi glæder os til at møde jer!

Vesterbro Teaterfestival arrangeres af 
Kulturanstalten og Teatret Zeppelin i samarbejde 
med Teaterbutikken, Teater Portamento, AFUK, 
Det fortællende Teater, Graense-Loes og uKirke.

Vesterbro Teaterfestival er støttet af: 
Vesterbro Lokaludvalg 

    
7 år+ / 65 min.

Fem børn må flygte for livet den dag bomber 
springer i deres by. De finder sammen i deres flugt 
og lange rejse mod et trygt tilholdssted. For at 
overleve må de samle al deres styrke og mod. Held-
igvis har de hinanden. Og mindet om pigen Aishas 
livskloge skildpadde. For hver kilometer de lægger 
bag sig, vokser deres sammenhold og håbet om en 
lys fremtid et sted derude. 

Lørdag 14. marts 15.30 Teatret Zeppelin

For alle / 25 min.

Nycirkus om, hvordan det første skridt tages i  
situationer, hvor man er usikker. Hvordan takles 
andre mennesker da? Folk mødes hele tiden, men 
hvad sker der, når ord er utilstrækkelige? Når ens 
verden pludselig bliver vendt på hovedet, må man 
være kreativ og turde at træde udenfor boksen.

Søndag 15. marts 11:00 AFUK

6-11 år / 30 min.
    
Når publikum møder ham, har han en kæmpe 
hulahop-ring og en kæmpe danseglæde. Han 
fortæller sin historie om, hvordan og hvorfor han 
løb hjemmefra. Nysgerrigt, sammen med børnene, 
undersøger han de mærkelige ting han har fundet 
på han vej. Nycirkus, der giver luft til fantasien!

Søndag 15. marts 11:30 AFUK

11.-15. marts 2015

i Læs mere om billetreservation og festivalen 
på vesterbroteaterfestival.wordpress.com

vesterbroteaterfestival.wordpress.com

DU & JEG

DEN LILLE CIRKUSKÆMPE

ALBERT

forestillinger


