


DET HANDLER OM BØRNENE

Et år er gået, siden vi havde verdens- 
premiere på Under Haady’s Skjold. Meget 
er sket i flygtningesituationen på det ene 
år, og forestillingen er desværre mere ak-
tuel end nogensinde før. Vi var blandt de 
allerførste teatre, som behandlede den ak-
tuelle flygtningekrise. Da vi startede vores 
research til forestillingen for to år siden, 
var situationen og den politiske stemning 
meget anderledes. Vores overvejelser gik 
mest på, om det var forsvarligt at præsen-
tere danske børn for sådan et alvorligt og 
aktuelt emne. Under spilleperioden blev 

det tydeligt for os, at danske børn meget gerne vil vide, hvad der sker.  
Nu bliver børn alle vegne bombarderet med informationer om 
problematikkerne gennem alle medier. Vi kan ikke længere beskytte 
dem mod den barske virkelighed, og det kræver, at vi tager stilling til, 
hvordan nyhederne præsenteres for dem, og hvordan vi italesætter 
disse indtryk.
Næsten halvdelen af  verdens flere millioner fordrevne mennesker er 
børn. De kan have overværet eller oplevet ubeskrivelige grusomhed-
er og være blevet adskilt fra eller mistet al familie. En del af  de børn 
begiver sig afsted mod det ukendte, væk fra den umiddelbare trussel 
mod deres liv. Disse børn vil vi gerne give en stemme og et fokus 
med forestillingen Under Haady’s Skjold. Således at også danske 
skolebørn får en indsigt i og tid til refleksion over disse skæbner. De 
flygtende børn ligner jo os på alle andre måder – de har venner og 
familie, de leger og går i skole, ønsker sig nye ting, har håb, mareridt 
og drømme. Vi ønsker med forestillingen at medvirke til at vække 
empati, medmenneskelighed og ægte mellemmenneskelig interesse.  
Velkommen til Teatret Zeppelin!

Mie Brandt
Manuskriptforfatter, instruktør, auteur og skuespiller på Under Haady’s Skjold  
og Kunstnerisk leder på Teatret Zeppelin



EN FORTÆLLING OM FEM BØRN PÅ FLUGT

Under Haady’s Skjold er fortællingen om fem børn, der hver især må 
flygte for livet – bort fra deres familier og alt hvad de ejer. Krigen 
forandrer hjembyen for altid, og det er ikke længere et trygt sted at 
være. De fem mødes under den kaotiske flugt og finder sammen i 
deres søgen efter et sted at starte en ny tilværelse. Flugten er hård, 
rejsen lang, og den ubeskyttede verden barsk og til tider ond. For at 
overleve må de bruge deres evner og samle al deres styrke og mod. 
Heldigvis har de hinanden. Og mindet om pigen Aishas livskloge 
kæledyr, skildpadden Haady, som blev væk i krigsruinerne. 

Der må lægges planer og gribes chancer for at rykke fremad, væk 
fra det ubehagelige – og frygten og sulten må ofte undertrykkes. 
Hver har de deres strategier for at klare den, og deres forskellige 
personligheder viser sig at supplere hinanden i deres fælles kamp 
for overlevelse. For hver kilometer de lægger bag sig, vokser deres 
sammenhold og håbet om, at der et sted i horisonten venter dem en 
fremtid…

”Du skal ikke være bange, Haady. Jeg finder dig igen. Når jeg kommer hjem, så 
finder jeg dig i pinjeskoven, og så går jeg aldrig mere fra dig. Der skal ALT til, for 
at jeg går fra dig igen.”



FAKTA OM BØRN PÅ FLUGT

Ikke siden Anden Verdenskrig har der været så mange  
flygtninge i verden som nu. Mange af  dem er børn...

• Borgerkrigen i Syrien er medvirkende til, at antallet 
af  flygtninge i verden er steget til over 60 millioner.

• Næsten halvdelen af  krigens ofre er børn, der vokser 
op midt i rædslerne og risikerer alvorlige ar på sjælen.

• Hver dag flygter mere end 10.000 børn fra deres hjem 
for at redde deres eget liv.

• I løbet af  2013 kom der 354 uledsagede børn og unge 
til Danmark. I 2014 var antallet 818, og i 2015 søgte ca. 
1700 uledsagede mindreårige asyl her i landet.

• Hovedparten af  de uledsagede flygtningebørn kommer fra 
Syrien og Afghanistan.

• Omkring 80 % af  de asylsøgende børn og unge, der 
kommer til Danmark, er drenge mellem 15 og 17 år.  
Der kommer også piger og mindre børn, som typisk 
ankommer sammen med søskende.

• 6.031 flygtninge fik opholdstilladelse i Danmark i 2014.  
I 2015 var antallet pr. 30. nov. 9.865. Næsten halvdelen af  alle 
asylansøgerne i 2015 fik afslag på deres asylansøgning. 

• Pr. 14. jan. 2016 er der i Danmark 94 asylcentre, herunder 14 
børneindkvarteringscentre.

                                                                                
                                                                                                           Kilder:  
                                                           Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet    
                                                                                            Udlændingestyrelsen                                              

                                                                                        Dansk Røde Kors 



EN FORESTILLING OM FLUGT BLIVER TIL

Idéen til en forestilling om børn på flugt fik Mie Brandt for år 
tilbage. Drømmen var at skabe et værk, der fortæller de fjerne 
stemmers historie. Mie blev frivillig på Dansk Røde Kors’ Asylcenter 
Vipperød for at komme helt tæt på den virkelighed, de uledsagede 
flygtningebørn har oplevet. I sparring med Røde Kors og inde 
under huden på relevante 
beretninger, biografier, film, 
artikler og fakta begyndte 
den omfattende research. 
Henover forrige efterår 
begyndte en forestilling 
at tage form. Udviklingen 
foregik i tæt samarbejde 
med det øvrige kunstneriske 
hold. Som auteur 
orkestrerede Mie Brandt 
udviklingsworkshops for at nå frem til det mest autentiske resultat på 
scenen, uden at gå på kompromis med forståelsen. 

REUMERT-NOMINERING OG ROSENDE ORD
I sommer blev scenograf  Johanne Eggert Reumert-nomineret for 
Under Haady’s Skjold. Juryen betegnede den visuelt flotte forestilling 
som “kærligt børneteater med globalt format.”

I slutningen af  2015 blev Under Haady’s Skjold nævnt som årets 
stærkeste teateroplevelse i Information. Teateranmelder Anne 
Middelboe Christensen havde tidligere på året givet forestillingen 
flotte ord med på vejen: “Det mest intense og begavede flugtteater 
for de 7-14 årige – og for os andre.” 

      Anmelderne var begejstrede, og  
      vigtigst af  alt var vores mange øvrige 
      gæster det også. Der er blevet skrevet 
      talrige fine hilsner i vores gæstebog. 
       



Fotograf: Anders Rimhoff





Haady er pigen Aishas elskede kæledyr, som hun ikke fik med sig, 
da hun i al hast måtte forlade sit hjem. Hun savner ham, men holder 
mindet om ham i live ved at navngive sit store tørklæde efter Haady. 
Under det skildpaddemønstrede tørklæde føler Aisha sig tryg, ligesom 
Haady følte sig tryg, når han krøb ind i sit skjold. Her kan hun tænke 
med samme langsommelige rolighed som Haady.  
Skildpadden er et letgenkendeligt krybdyr fra urtiden. Det er på én 
gang symbol på udholdenhed, sårbarhed, tålmod, et langt liv, de 
basale urinstinkter fight/flight (kæmp/flygt), lydløshed og beskyttelse. 
Ord, som alle er beskrivende for flygtningebørns situation, 
handlinger, instinkter, følelser, håb og behov.

SKILDPADDEN HAADY
- ET SYMBOL I EN SKAL

Aisha har hældt 
indholdet af  sin 
taske ud på jorden.



MEDVIRKENDE 
- SKUESPILLERNE OG DERES ROLLER
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OM TEATRET ZEPPELIN
Teatret Zeppelin er et charmerende teater i hjertet af  Vesterbro. 
Husets smukke teatersal har igennem mere end 20 år lagt gulv til et 
væld af  unikke, medrivende og opfindsomme forestillinger for hele 
familien. Teatrets opsætninger ligger på så højt og anmelderrost 
et niveau, at de store institutionsteatre landet over har fået seriøst 
modspil og kamp til stregen. Vores vision er at give familien en 
anderledes, fælles teateroplevelse i en form og med et indhold, som 
rører os – børn som voksne – inderst inde.

Der er meget mere på programmet på Teatret Zeppelin

Til efteråret opsætter Teatret Zeppelin en stor nyskrevet fortælling 
med udgangspunkt i den nordiske mytologi og mystik, spækket med 
flot scenemagi. Inden da kan du henover foråret opleve en række 
skønne gæstespil på teatret - for børn, unge og deres voksne.

Læs om alle sæsonens forestillinger og gæstespil på www.zeppelin.dk

Billetbestilling: 33 22 04 78  -  www.zeppelin.dk

2. okt. - 25. nov. 2016



Esa Alanne og Ingrid Tranum Velásquez 
Claus Boström-Petersen / Dansk Røde Kors

Vipperød Modtagecenter for Uledsagede Mindreårige
Børn og unge asylansøgere fra Vipperød

Scenekunstens Udviklingscenter
Tommy Larsen / Det Kgl. Teater

Niels Windfeld Tranberg / Københavns Politi
Anne Birgitte Borcher Petersen (for trailer)

Sabah Qarasnane (for oversættelser)
ISHTAR – De Etniske Rødstrømper

TAK TIL...


