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Kærlighed
En lille ny
Sokken

Under mit træ

MUREN
DET ER GANSKE VIST



Kærlighed
Medvirkende: Nanni Lorenzen

Instruktør: Henrik Steen Larsen
Scenograf: Niels Secher

MEDVIRKENDE Nanni Lorenzen
MANUSKRIPT Kurt Bremerstent & Nanni Lorenzen
INSTRUKTØR Henrik Steen Larsen
SCENOGRAF Niels Secher
KOMPONIST Nana Schwartzlose

PRIS (ekskl. moms)
½-4 år (max. 30 børn) 4.950 kr. 
3-5 år (max. 60 børn) 6.450 kr. 

PRAKTISK 
Varighed  35 min.
Opstilling  90 min.    
Nedtagning  60 min.
Spilleplads   B: 4 m, D: 4 m,  H: 2,3 m
Mørklægning  Ønskes
Elektricitet 220 V

Kærlighed

Det hele begynder med, 
at Frø har det lidt under-
ligt. Det kribler i maven, og 
hjertet siger bump-bump. 
Er han mon blevet forkølet? 
Har han fået influenza? Nej! 
Han er blevet forelsket. I en 
smuk hvid and.

Med afsæt i den poetiske 
børnebog KÆRLIGHED af 
Max Velthuijs præsenteres 
det yngste publikum for en 
humoristisk og rørende for-
tælling om, at kærligheden 
ingen grænser kender.

Fra 1½ - 5 ÅR



Kolde fødder er der ingen 
der skal have, så længe der 
er gode røde uldsokker, som 
luner. 

Ret, vrang, ret, vrang, en 
maske, to masker. Nu skal 
der strikkes, for når den ene 
fod har fået en flot rød sok, 
så vil den anden også ha´ 
en…  

Det er vaskedag i dag, og 
tøjet ligger i en stor bunke 
på gulvet. Hønen vil så 
gerne hjælpe med at sortere 
tøjet i farver. Den kender 
bare ikke forskel på rødt og 
hvidt. Men den ved, at sure 
sokker, de skal vaskes. Så 
det bliver de!  

SokkenSokken

Fra 1½-4 ÅR   -  3-5 ÅR

MEDVIRKENDE Nanni Lorenzen
MANUSKRIPT Lisbeth Knopper
INSTRUKTØR Lisbeth Knopper
SCENOGRAF Sus Haugland
KOMPONIST Bjørn Christensen

PRIS (ekskl. moms)
½-4 år (max. 30 børn) 4.950 kr. 
3-5 år (max. 60 børn) 6.450 kr. 

PRAKTISK 
Varighed  35 min.
Opstilling  90 min.    
Nedtagning  60 min.
Spilleplads   B: 4 m, D: 4 m,  H: 2,3 m
Mørklægning  Ønskes
Elektricitet 220 V med jord



En lille ny

Alt har sin faste plads. 
Alt har sin egen lyd. 
Alt har sin egen farve. 
Alt er som det plejer at være. 
Det er godt. Det er trygt. 
Så ved man, hvad man har. 

Men hvad er nu det?! Tin-
gene er ikke på deres faste 

plads. Lyden lyder anderle-
des, og farven har fået en 
helt anden farve. 

Der er vendt op og ned på 
det hele, for der er nogen 
der forstyrrer. En lille ny, 
som ikke ved, hvordan det 
plejer at være.

Det kan være en stor gave, når ens 
verdensbillede forandrer sig...

MEDVIRKENDE Nanni Lorenzen
MANUSKRIPT Kurt Bremerstent & Nanni Lorenzen
INSTRUKTØR Kurt Bremerstent
SCENOGRAF Kurt Bremerstent & Nanni Lorenzen
KONSULENT Sus Haugland
KOMPONIST Jacob Venndt

“Fanden så dygtigt lavet”, 
tænker jeg. “Du må ikke bande”, 

siger min indre fire-årige.’ 
Teateravisen.dk

Fra 1½-4 ÅR   -  3-5 ÅR

PRIS (ekskl. moms)
½-4 år (max. 30 børn) 4.950 kr. 
3-5 år (max. 60 børn) 6.450 kr. 

PRAKTISK 
Varighed  35-40 min.
Opstilling  90 min.    
Nedtagning  60 min.
Spilleplads   B: 4 m, D: 4 m,  H: 2,3 m
Mørklægning  Ønskes
Elektricitet 220 V 



Under et træ sidder en kone. 
Det er hendes træ. Det viser 
hende alle årstiderne, så 
hun kan holde styr på, at 
året går. 

Hendes ven egernet har 
en hule i træet. Meget skal 
gøres, og alting skal man 
nå, inden årstiderne skifter.  
Frøet skal plantes, når det er 
forår, fødderne skal i vand 

om sommeren, og om efter-
året skal der samles for-
råd. Når det så bliver vinter, 
trænger man sådan til en 
kop dejlig varm æblete.

“Hyggelig og poetisk små-
børnsforestilling om års-
tiders gang”.
Teateravisen.dk

Under 
mit træ

Under mit træ

Fra 1½-4 ÅR   -  3-5 ÅR

MEDVIRKENDE Nanni Lorenzen
MANUSKRIPT Lisbeth Knopper
INSTRUKTØR Lisbeth Knopper
SCENOGRAF Niels Secher
KOMPONIST Jan Møller

PRIS (ekskl. moms)
½-4 år (max. 30 børn) 4.950 kr. 
3-5 år (max. 60 børn) 6.450 kr. 

PRAKTISK 
Varighed  35 min.
Opstilling  90 min.    
Nedtagning  60 min.
Spilleplads   B: 4 m, D: 4 m,  H: 2,3 m
Mørklægning  Ønskes
Elektricitet 220 V med jordUnder mit træ

Her bor jeg i huset under mit æbletræ.
Træet fortæller mig, når det er forår, sommer, efterår og vinter.

Billedbog til 
oplæsning 
medfølger



Det er snart jul. Snedker-
mesterens datter og hendes 
kat skal pynte juletræet. 
Hun snitter mange fine ting 
til træet, og med hver ting 
følger en bid af historien 
om en dejlig juleaften, fra 
dengang hun var barn.

Hør, hvordan snedker- 

mesteren mødte jule-
manden og nissefamilien i 
skoven, og hvordan det blev 
en helt speciel juleaften .

”Her er masser af sødme 
og julenostalgi. Her er 
også jordnærhed og 
dagligdagsvarme”.
Teateravisen.dk

En stemningsfuld og musikalsk 
juleforestilling for de mindste...

MEDVIRKENDE Nanni Lorenzen
MANUSKRIPT Lisbeth Knopper
INSTRUKTØR Lisbeth Knopper
SCENOGRAF Niels Secher
KOMONIST Pojken Flensborg

PRIS (ekskl. moms)
2-5 år (max. 40 børn) 5.750 kr.
To forestillinger 
samme sted og dag 9.660 kr.

PRAKTISK 
Varighed  35 min.
Opstilling  90 min. 
Nedtagning  60 min.
Spilleplads   B: 4 m, D: 4 m,  H: 2,3 m
Mørklægning  Ønskes
Elektricitet 220 V med jord

Fra 2 - 5 ÅR



MEDVIRKENDE Lisberth Knopper, David Elnebo, Erik Viinberg
DRAMATIKER Andreas Garfield 
INSTRUKTØR Kurt Bremerstent
SCENOGRAF Laura Rasmussen 
KOMPONIST Claus Carlsen
LYSDESIGNER Mia Jandje Willett

PRIS (ekskl. moms)
Ved 80 tilskuere 8.000 kr. 
Ved 100 tilskuere 9.000 kr.
Ved 150 tilskuere 12.500 kr.

PRAKTISK 
Varighed  45 min.
Opstilling  90 min.    
Nedtagning  60 min.
Spilleplads   B: 9 m, D: 7,8 m,  H: 3,5 m
Mørklægning  Krav
Elektricitet 380V (3 x 16A) + 220 V med jord

Heinrich er seks år gammel. 
Han bor med sin mor og 
far i en lille lejlighed. De har 
ikke mange penge, men de 
er glade. For de har hinan-
den. Også selv om hans far 
ofte er væk på arbejde i den 
anden ende af byen.

Men en morgen står der 
pludselig en mur i byen. En 
mur, der skiller Øst fra Vest. 
En mur, der splitter Hein-
richs familie og tusindvis 

af andres. En mur, der er 
umulig for børn at forstå 
og livsfarlig for voksne at 
krydse.

Heinrich vokser op i Øst 
alene med sin mor. Han er 
sikker på, hans far vil vende 
tilbage. Måske endda få 
dem over til det søde liv i 
Vesten. Men en dag bliver 
han træt af at vente, og det 
får store konsekvenser for 
den lille familie.

Fra 10 ÅR  

UNDERVISNINGSMATERIALE

M REN

Opfattende 
undervisningsmateriale 
medfølger



MEDVIRKENDE Lisbeth Knopper
INSTRUKTØR Marianne Andreasen
SCENOGRAF Niels Secher
MUSIKER Pojken Flensborg
KOMPONIST Jan Møller

PRIS (ekskl. moms)
Ved 80 børn 9.000 kr.

PRAKTISK 
Varighed  45 min.
Opstilling  90 min.    
Nedtagning  60 min.
Spilleplads   B: 4 m, D: 4 m,  H: 2,5 m
Mørklægning  Ønskes
Elektricitet 380 V (3 x 16A) + 220 V med jord

Fra 5 ÅR

DET ER GANSKE VIST
En musikalsk fortælling 
om H.C. Andersen og hans liv 
og vidunderlige eventyr

En fjer bliver til fem høns, 
og den grimme ælling bliver 
til en smuk svane. ”Det er 
ganske vist” fortæller ved 
hjælp af mange af de kendte 
og elskede eventyr historien 
om H.C. Andersens liv – fra 
skomagersøn til feteret 
forfatter.

Nomineret til Hedda prisen i 
Norge.

“Eventyrene springer ud af 
det gamle chatol. Det er en 
stjernestund for børn”.
Jyllands-Posten



www.randersegnsteater.dk
turne@randersegnsteater.dk

87 10 19 00  
Mariagervej 10

8900 Randers C

Alle forestillinger er 
refusionsberettigede

Randers EgnsTeater er støttet af  
Randers Kommune,  
Lemvig Kommune 

og Favrskov Kommune


