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FORESTILLINGSPROGRAM

DET HANDLER STADIG OM BØRNENE
To år er gået, siden vores verdenspremiere på
Under Haadys Skjold. Forestillingens tema er
desværre stadig aktuelt. Krigen i Syrien er nu
på sit 7. år. De uledsagede børn og unge på
flugt kan se frem til endnu en kold vinter uden
varmt tøj, mad og de allermest basale fornødenheder. Politiske stramninger af asylreglerne og
bistand i Danmark har gjort det vanskeligere
end nogensinde at få refugium og hjælp. Derfor sætter vi Under Haadys Skjold op igen. For
der er brug for den og alt andet, der kan skabe
opmærksomhed om den værste flygtningekrise
siden 2. verdenskrig. Denne forestilling er vores
bidrag til at vække empati og skabe et fokus, som forhåbentlig kan medvirke til, at vi i Danmark støtter de krigsramte og gør en forskel…
Hva’ hvis det var vores børn og unge, dine egne børn, som måtte flygte
for livet – hvad ville du gøre?
Vi var blandt de allerførste teatre, som behandlede den aktuelle flygtningekrise, og under den første spilleperiode blev det tydeligt for os, at
danske børn meget gerne vil vide, hvad der foregår. Næsten halvdelen
af verdens flere millioner fordrevne mennesker er børn. De kan have
overværet eller oplevet ubeskrivelige grusomheder og være blevet adskilt
fra eller mistet al familie. En del af de børn begiver sig af sted mod det
ukendte i håbet om sikkerhed. Disse børn vil vi gerne give en stemme.
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, går i skole, ønsker sig nye ting, har håb, mareridt og drømme. Det her handler om mellemmenneskelig interesse.
Velkommen til Teatret Zeppelin!

Mie Brandt

Manuskriptforfatter, instruktør og auteur på Under Haadys Skjold
og Kunstnerisk leder på Teatret Zeppelin

EN FORTÆLLING OM FEM BØRN PÅ FLUGT
Under Haadys Skjold er fortællingen om fem børn, der hver især må flygte
for livet pludseligt og hurtigt, bort fra deres familier og alt hvad de ejer,
den dag krigen gør sit indtog i deres velkendte hjemby. Hjemlandet er
med ét forandret 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 sikkert tilholdssted. 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, handlekraft og mod. Heldigvis har de hinanden. Og
mindet om pigen Aishas højtelskede og livskloge kæledyr, skildpadden
Haady, som blev væk i krigsruinerne, da bomberne faldt.
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 lysere fremtid…
”Du skal ikke være bange, Haady. Når jeg kommer
hjem, så finder jeg dig igen. 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...
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Borgerkrigen i Syrien er medvirkende til, at antallet
af flygtninge i verden er steget til over 65 millioner,
svarende til at hver 113. person i verden er på flugt.
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 i verden fra deres
hjem for at redde deres eget liv.
I løbet af 2015 kom der 2.144 uledsagede børn og unge til
Danmark, i 2016 var antallet 1.184, og pr. 31. juli 2017 har
331 uledsagede mindreårige søgt asyl i Danmark.
Hovedparten af de uledsagede flygtningebørn kommer fra
Syrien og Afghanistan.
Omkring 75 % af de asylsøgende børn, der kommer til
Danmark, er 15-17 år. Syv ud af ti er drenge, men overvægten
af drenge er lidt mindre blandt de yngre og yngste børn.
7.444 flygtninge - både børn og voksne - fik opholdstilladelse i
Danmark i 2016. I første halvdel af 2017 var antallet 1.985.
Pr. 2. maj 2017 er der i Danmark 41 asylcentre, herunder 8
børneindkvarteringscentre. I maj 2016 var tallene hhv. 94 og 14.
Den seneste FN-rapport (fra juni 2017) viser, at antallet af
mennesker i verden på flugt fra krig og forfølgelse er steget med
300.000 i forhold til målingen et år forinden.
Kilder:
Udlændinge- og Integrationsministeriet
FN’s flygtningeagentur UNHCR
Udlændingestyrelsen
Dansk Røde Kors
Red Barnet

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.
Udviklingen af forestillingen
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. Forestillingen er blevet opdateret i
takt med virkeligheden.
REUMERT-NOMINERING OG ROSENDE ORD
Scenograf Johanne Eggert blev i 2015 Reumert-nomineret for Under
Haadys Skjold. Juryen betegnede den visuelt flotte forestilling som
“kærligt børneteater med globalt format ”.
I slutningen af 2015 blev Under Haadys 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 ”. Og CphCultures
anmelder betegnede forestillingen som “børneteater i verdensklasse ”.
Flotte ord og stjerner var der nok af.
Heldigvis var vores mange øvrige gæster
også begejstrede. Der er blevet skrevet
talrige fine hilsner i vores gæstebog.
Du er også meget velkommen til at skrive
en hilsen i gæstebogen i garderoben.

Fotograf: Jonas Fogh

SKILDPADDEN HAADY
- ET SYMBOL I EN SKAL

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, tålmodighed, 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.

Aisha har hældt indholdet af
sin taske ud på jorden.
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OM TEATRET ZEPPELIN
Byens Familieteater i hjertet af Vesterbro har igennem mere end 20 år lagt
gulv til et væld af unikke, medrivende og opfindsomme forestillinger i fuld
størrelse – dvs. med lys, lyd, scenografi og virkemidler som på de større
scener, men med intimiteten og respekten for publikum holdt i hævd.
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 sker meget mere på Teatret Zeppelin! 27. januar - 23. marts 2018
opsætter vi det moderne vintereventyr Drengen der fik en hunds hjerte,
frit efter den prisvindende forfatter Louis Jensens roman af samme navn
- en forunderlig, underfundig rejsehistorie for alle fra 7 år.
Og både efteråret, julen og foråret byder på en række skønne gæstespil på
teatret - for børn helt ned til 2 år, lidt større børn, unge og deres voksne.
Læs om alle sæsonens forestillinger og gæstespil på www.zeppelin.dk
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