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Sæson 2014/15

Ordløst dukketeater om at overvinde 
frygten for det ukendte. Da en dreng 
opdager en propelflyver på sit værelse, 
flyver han som en ægte eventyrer ud i 
det ydre rum! 

Medvirkende: Aapo Juhana Repo, 
Neasa Ní Chuanaigh 
Instruktion: Bjarne Sandborg, 
Marc Mac Lochlainn
Dukker/scenografi: Mariann Aagaard 
assisteret af Marlene Laurvig, Shawan

17. – 22. nov. 2015
Alder: 4-8 år

VEJEN HJEM
TEATER REFLEKSION

Ida er flyttet for sig selv, og der er rod over 
det hele. Så julen bliver sprunget over i år. 
Men i det nye hus bor en rigtig nisse, 
som har glædet sig til, at der skulle flytte 
et menneske ind.

Medvirkende: Anne Kurtzweil, 
Ranveig Petersen
Instruktion: Hanna Liv Møller
Scenografi: Arendse Gudmand-Høyer

28. nov. – 4. dec. 2015
Alder: 3-8 år

EN RIGTIG NISSE
DET LILLE VERDENS TEATER

Man kan sige meget om Vitello, men 
kedeligt bliver 
det aldrig! Forfatter Kim Fupz Aakesons 
populære krudtugle er nemlig ikke ret 
god til at kede sig. 
En sjov musikforestilling for hele familien.

Medvirkende: Asbjørn Agger, 
Gunvor Reynberg, Camilla Lohmann 
og Rasmus Haxen
Instruktion: Louise Schouw
Scenograf: Kirsten Victoria Lind

5. – 14. apr. 2016
Alder: Fra 5 år

VITELLO
LOUISE SCHOUW TEATER

En poetisk breakdanceforestilling 
om evolution. Gen nem dans oplever 
publikum E-Boy’s fem artister i deres 
transformation fra organismer til huleboer, 
dernæst fra aber til homo sapiens.

Medvirkende: Bobby Obeng Atiedu, 
Matt Baricaua, Rico Coker, 
Aleandro Karipidis, Tunde Adetunji
Koreografi: Sara Jordan
Tekst, idé og musik: Sara Jordan

18. – 24. apr. 2016
Alder: Fra 6 år

E-BOY
FREESTYLE PHANATIX

En forestilling om at føle sig anderledes 
og om ikke at passe ind; om skolen, både 
når den er forfærdelig og fantastisk. 
Publikum inviteres ind til at gå i klasse 
med de forskellige karakterer og følge 
dem igennem en helt almindelig dag.

Medvirkende: Maria Rejkjær Clausen, 
Hedda Buer, Henrik Holmen
Instruktion: Henrik Holmen

2. – 5. maj 2016
Alder: 9-17 år

DIAGNOSE: UTILPAS
TEATER UDEN VÆGGE

Gæstespil
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Velkommen

RONJA RØVERDATTER 
TEATRET ZEPPELIN

Astrid Lindgrens mesterlige fortælling om strid og venskab 
mellem to røverfamilier
Ronja Røverdatter er den medrivende historie om to slægters strid 
og nag gennem generationer. Da røverhøvdingen Mattis’ dat-
ter Ronja kommer til verden, er der stor fest og glæde. Men den 
rivaliserende røverbande tager samme nat bo lige overfor på den 
modsatte side af Helvedesgabet! Ronjas frie opvækst bringer hende 
forrygende opdagelser af de barske fjelde og mystiske skove med 
overnaturlige væsner og ind i et dybt venskab med fjendesønnen 
Birk. Sammen trodser Ronja og Birk deres forældre – og går egne 
veje for at finde deres lykke.

En sand nyklassiker i Zeppelinske klæder!

★★★★★ - Børn i Byen

★★★★★★ - Teateravisen

★★★★ - Teater1

Medvirkende: Sara Line Møller Olsen, Jesper Hyldegaard, 
Torben Vadstrup, Mie Brandt, Jakob Randrup, 
Rasmus D. Ferdinandsen
Instruktion: Lene Skytt
Scenografi: Johanne Eggert 

Familieforestilling fra 7 år

6. sep. - 6. nov. 2015

Fem børn på flugt mødes og finder sammen i deres søgen efter et tilholds-
sted, hvor der ikke er fare for at miste livet. Hver især er de tvunget til at 
forlade deres hjemland, der forandrer sig for altid, den dag bomberne 
falder i deres by. De eneste ejendele, de har med sig, er tøjet, de har på. 
For at overleve må de samle al deres styrke og mod, og heldigvis har de 
hinanden. For hver kilometer de lægger bag sig, vokser deres sammen-
hold og håbet om, at der et sted i horisonten venter dem en fremtid.
Teatret Zeppelins forestilling Under Haady’s Skjold tager nænsomt det 
højaktuelle emne ‘børn på flugt’ op i en stærk fortælling i børnehøjde.

★★★★★★ - Teateravisen

                            - Kulturkongen

”Hvordan skal danske børn egentlig forstå, hvordan det er at være barn 
på flugt? Vi voksne kan jo knap nok sætte os ind i uhyrlighederne. 
Teatret Zeppelin har knækket koden til denne verden af rædsler og skabt 
det mest intense og begavede flugtteater for børn – og for os andre.” 
- Anne Middelboe Christensen, Dagbladet Information

Medvirkende: Pernille Hilgart, Rune Antonio Bro, 
Jessica Dinnage, Torben Vadstrup, Mie Brandt
Idé, manuskript og instruktion: Mie Brandt 
Scenografi: Johanne Eggert

Familieforestilling fra 9 år

UNDER HAADY’S SKJOLD
TEATRET ZEPPELIN

28. jan. - 19. m
arts 2016
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KÆRE KLASSELÆRER I 0.- 9. KLASSE
VELKOMMEN TIL SÆSON 2015/16 
PÅ TEATRET ZEPPELIN

Dette program er til dig. Heri kan du se, hvad der foregår 
på Teatret Zeppelin i denne teatersæson. Traditionen tro 
præsenterer vi en bred vifte af den bedste scenekunst 
for børn, unge og deres voksne.

Teater er en vigtig ingrediens i den æstetiske lærepro-
ces. Teater åbner elevernes forståelse for både den 
verbale og non-verbale kommunikations virkemåder. 
Teater udvider forestillingsevne og begrebsverden. 
Teater stimulerer koncentrationen, sanser, intellekt og 
kreativitet. Godt teater kan kort sagt noget helt specielt 
i sin fremtrædende form: det er lyslevende kunst lige for 
øjnene af modtagerne.

Teatret Zeppelin tilbyder i tilgift undervisningsmateriale, 
professionelt udarbejdet efter gældende trinmål – til 
gratis download. Materialet understøtter og inspirerer 
forløb, hvor der arbejdes med forestillingen og temaet, 
eventuelt på tværs af flere fag.

I efteråret 2015 spiller vi Ronja Røverdatter, som er 
tro mod Astrid Lindgrens mesterlige roman. Og i be-
gyndelsen af 2016 genopsætter vi den anmelderroste 
forestilling Under Haady’s Skjold om fem børn på flugt. 
Her tages det højaktuelle flygtningetema op i en rørende 
fortælling i børnehøjde, der taler til vores urinstinkter: alle 
børn har ret til et godt liv.

Sæsonen byder desuden på seks gæstespil af bedste 
karat.

Kom i teatret for kun kr. 40,- per person – ring til os, og 
få billetter til laveste særpris.

Læs mere om alle forestillinger på www.zeppelin.dk

Annas humør er på nulpunktet, fordi 
Bamse Johnson er blevet syg op til jul. 
Men så dukker Kaptajn Bimse og hans 
snøvlende andenpilot Goggeletten op 
i deres vidunderlige flyvemaskine 
Zanzibar!

Medvirkende: Pierre Miehe-Renard, 
Tom Jacobsen, Anja Owe
Instruktion: Bent Nørgaard
Scenografi: Kirsten Victoria Lind 

5. – 11. dec. 2015
Alder: Fra 4 år

KAPTAJN BIMSES JUL
LOUISE SCHOUW TEATER

Roverdatter Ronja 
Røverdatter

ZepZone

Drama og workshops for teaterelskere
Når vi ikke lige spiller en af vores forestillinger for jer, så underviser vi inden for 
alle mulige, og umulige, afskygninger af teater og udtænker nye spændende 
temaer og ideer til workshops, fokusgrupper o.m.a.

Alt dette kalder vi under ét navn ZepZone. ZepZone er børn, unge og voksnes 
interaktive møde med teater som omdrejningspunkt.

Ring og få en uforpligtende snak om jeres idéer, ønsker og behov, så skræd-
dersyer vi et dramaforløb til jer. Læs mere om ZepZone på vores hjemmeside. 
Vi vil også altid gerne modtage ideer og forslag fra jer om workshop-temaer, 
dramaprojekter, repertoireforslag, mv.

Festival

Vesterbro Teaterfestival er fem festlige dage med det bedste af bydelens teater 
for børn, unge og voksne. Sammen fejrer vi det sprudlende og alsidige teaterliv 
på Vesterbro sammen med det lokale publikum. Alle forestillinger, aktiviteter og 
workshops er ganske gratis.

Den succesfulde festival afvikles i 2016 for 3. år i træk. Teatret Zeppelin er en del 
af festivalen som medskaber og spillested. Du kan løbende holde dig opdateret 
om festivalen via Teatret Zeppelins hjemmeside eller Vesterbro Teaterfestivals 
hjemmeside.
www.vesterbroteaterfestival.wordpress.com
www.zeppelin.dk

Vi ses til glade teaterdage i hjertet af Vesterbro den 9.-13. marts 2016.
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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. Zeppelin er igennem alle årene blevet rost til skyerne for sine 
flotte forestillinger.

Der er glimrende transportmuligheder til og fra teatret, og teaterbygningen 
er udstyret med gode faciliteter, egen kafé og – ej at forglemme – en helt 
særlig og hyggelig stemning.

Som du kan se i denne brochure, byder også denne teatersæson på et 
bredt og spændende udvalg.

”Hvis nogen skulle have glemt det, så er det altså fantastisk 

at gå i teatret med børn. Prøv for eksempel Zeppelin!”
- Lokalavisen Vesterbro


