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WaUW

PRAGTFULD SCENEKUNST
FOR BØRN I DAGINSTITUIONER,
DAGPLEJE OG SKOLE
I Næstved Kommune er børns møde med kunst
og kultur højt prioriteret. Store teateroplevelser
har i over 25 år været en tradition og en mærkesag
for børnekulturen i Næstved.

Pris

Med teaterindkøbsordningen ”WAUW” bliver den
ne tradition videreført. Børn i Næstved Kommune
vil, fra de er 2 år og til de går i 6. klasse, kunne
få scenekunstneriske oplevelser af meget høj
kvalitet. Børnene vil udover det klassiske teater
også kunne møde moderne dans, nye visuelle for
tælleteknikker og musikalske udtryk, der sætter
fantasien i gang.

Tilmelding

Til udvalgte forestillinger kan der desuden bestil
les workshops, hvor børnene kan mærke de
scenekunstneriske udtryk på egen krop under
kyndig ledelse af dansere eller skuespillere.
Rigtig god fornøjelse i Teatersalens forunderlige
mørke!
Katrine Gjesing
Børnekulturkonsulent, Næstved Kommune

Deltagelse koster 20 kr. pr. barn pr. forestilling.
Hver tilmelding bliver samlet faktureret en
gang hvert halve år.

Du finder tilmeldingen som Word-fil på
www.naessi.dk.
Deadline for tilmelding er den 20. juni.

Spillesteder
Alle forestillinger spilles så vidt muligt i Teater
salen på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i
Næstved.
Forestillingerne for de mindste spilles også i
Herlufmagle, Fensmark og Tappernøje, såfremt
der er nok børn tilmeldt disse forestillinger

Spørgsmål til WAUW
Vil du høre mere, har du spørgsmål eller vil du
bestille billetter pr. tlf. kan du kontakte
Christian Ehlers på Grønnegades Kaserne
Kulturcenter på tlf. 5588 3946 eller mail
chehl@naestved.dk.
Se også dette program på www.naessi.dk

2-3 år

4 år-0. kl

1.-3. kl

4.-6. kl

Teater

Det lille
verdens Teater
SPOR

Teatret Fair Play
SMÅ DØDE DYR

Teater Nordkraft
ORDET PÅ
BORDET

Teater Borderline
KYS DET NU DET
SATANS LIV

Anden
scenekunst

Gazart
SMÅ OG STORE
HEMMELIGHEDER

Uppercut
Danseteater
BODYPARTS

Freestyle
Phanatix
"R" WHO R WE?

Freestyle
Phanatix
"R" WHO R WE?

Teaterforestilling

SPOR

DET LILLE VERDENS TEATER
En interaktiv forestilling for de mindste
Jeg har taget en historie med til jer, om et par
kæmpe gummistøvler og om min bedstefar
der drog ud i verden, for at lave huller i månen.
Dengang min bedstefar var dreng, var månen
helt glat og uden huller. En dag fik han lyst til at
skyde til måls efter månen. Men stenene lavede
kun huller og spor på jorden. Så han tog et par
kæmpe gummistøvler på og drog ud i verden
for at lave huller i månen og sætte sig spor.
Hvis I har lyst, kan I komme med på rejsen
– jeg har sten så vi alle kan lave huller i månen,
så kom med.
En interaktiv forestilling for de allermindste,
hvor vi gennem en lille eventyrrejse følger spor
frem til små intermezzoer.
Varighed: 30 min.

2-3
år

DATO	MÅNED	SPILLESTED

TIDSPUNKT

31		 august
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
1		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
5		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
6		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
7		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
8		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
11		 september
Folkemusik-	 9.00
			
huset
10.30
			
12		
september
Brøderup
10.00
			
Bibliotek
						
13		 september
Herlufmagle-	 10.00
			
hallen		

			

anden
scenekunst

Små og store
hemmeligheder
GAZART

De kan være små og lette. Som bobler i maven
hopper de rundt og gør dig glad. Tit hopper de
helt op på tungen og svæver ud mellem tæn
derne, og ind i øret på den første du møder. De
kan også være store og tunge og føles som sten,
der bumper rundt i maven.
Gode og dårlige – verden er fuld af hemmelig
heder, og for de mindste er hele verden en hem
melighed. Alt er nyt, og du vender og drejer, ser
rundt om og bagved, rynker panden og løfter
hjørnet af tæppet. For er der liv i støvsuger
posen? Er skygger mon bange for mørke? Og
kan giraffen på tapetet flyve?
To dansere tager dig med ind i en finurlig
verden af små og store hemmeligheder.
Varighed: 25 min.

2-3
år

DATO	MÅNED	SPILLESTED

TIDSPUNKT

19		 februar
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
20		 februar
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
21		 februar
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
22		 februar
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
23		 februar
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
26		 februar
Brøderup
10.00
			
Bibliotek			
			
27		 februar
Fensmark
9.00
			
Bibliotek
10.30
			
28		 februar
Herlufmagle
9.00
			
hallen
10.00

Teaterforestilling

Små døde dyr
TEATRET FAIRPLAY
En dag finder Ester og hendes lillebror en død
humlebi. De beslutter sig for at begrave den og
lave begravelsesfirmaet VBB: Verdens Bedste
Begravelser – for dyr.
Til en rigtig begravelse skal man bruge: En
spade, pinde til kors, smukke gravsten, hammer
og søm, små og store æsker, pensel og maling,
blomster, blomsterfrø og digte!
Og selvfølgelig nogle døde dyr. De finder bl.a.:
En hane, ni mus, tre sild, og en solsort der
hedder Lille Far.
Deres legende univers fører til både jordnære
og humoristiske refleksioner over livet og døden.
Varighed: 35 min.

4 år

- 0. kl

DATO	MÅNED	SPILLESTED

TIDSPUNKT

25		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
26		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
27		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
28		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30		
			
29		 september
Teatersalen
9.00
				
10.30
			
7		 november
Brøderup
10.00
			
Bibliotek		
			
8		 november
Fensmark
9.00
			
Bibliotek
10.30
			
9		 november
Herlufmagle
10.00
			
Hallen

anden
scenekunst
+ workshop

BODY PARTS
UPPER CUT DANSETEATER
To søskende kan ikke sove. Der er så mange
lege, der mangler at blive leget! Men i seng skal
man jo.
Søvnen vil ikke komme, og legen vil ikke stop
pe. Dyner forvandler sig til hyggelige spøgel
ser og natlamperne til skovens ildfluer. De to
søskende må finde balancen mellem fantasi
og virkelighed på deres legende rejse gennem
natten, der både er spændende og lidt skræm
mende, men mest af alt sjov!

Body Parts er en humoristisk danseforestilling
om at møde sig selv i mørket og komme ud på
den anden side i Uppercut Danseteaters helt
særlige fusion af breakdance og contemporary
dance.
Varighed: 35 min.


4 år

- 0. kl

DATO	MÅNED	SPILLESTED

TIDSPUNKT

12		 marts
Teatersalen
9.00
				
10.30*
			
13		 marts
Teatersalen
9.00
				
10.30*
			
14		 marts
Teatersalen
9.00
				
10.30*
			
15		 marts
Teatersalen
9.00
				
10.30*
			
16		 marts
Teatersalen
9.00
				
10.30*
			
19		 marts
Tappernøje
10.00*
			
Forsamlingshus				
20		 marts
			
			
21		 marts
			
			

Folke-	
musikhuset

9.00
10.30*		

Herlufmagle
Hallen

10.00*

*	Gratis danseworkshop for max 50 børn kl. 11.30-12.15.
Dog d. 19. og 21. marts kl. 11.00-11.45. Hvis I ønsker at bestille
workshop til jeres børn, så skriv det i tilmeldingen. Pladser til
workshops fordeles efter først-til-mølle.

Teaterforestilling

ORDET PÅ BORDET
TEATER NORDKRAFT
En mand bor i et hus. Hver dag står han op,
læser avis, går på arbejde, kommer hjem, går i
seng, står op, læser avis, går på arbejde, kom
mer hjem, går i seng, står op... Ligesom hans
farfar, hans oldefar og hans tipoldefar før ham.
Men hvad nu hvis alting kunne være anderle
des? Hvad nu hvis avisen kunne være tygge
gummi? Eller vækkeuret en fugl? Hvad nu hvis
han kunne flyve til månen?
En historie om en mand, der ændrer verden.
Forestillingen er inspireret af novellen "Et bord
er et bord" af Peter Bichsel.
Varighed: 35 min.

DATO	MÅNED	SPILLESTED

TIDSPUNKT

6		 februar
Teatersalen
				
			
7		 februar
Teatersalen
				

9.00
10.30
9.00
10.30

1.-3.
kl

anden
scenekunst

”R”

who R we?
FREESTYLE PHANATIX

Danseforestillingen ”R” er en invitation ind i en
tidslomme, hvorigennem bevægelse udforsker
fem breakdansere i hvem de er – alle har en
historie at fortælle, en fortid som gør dem til de
mennesker, de er i dag. Inspireret af deres egne
historier tager de os igennem refleksioner af
deres kampe og sejre med at komme til et frem
med land, udfordringen med at lære et nyt sprog
og en ny kultur, og hvordan de kan blive den
bedste version af dem selv i nye omgivelser.
Gennem koreografi og bevægelse aktiveres en
erindring og en historie med dans som sprog.
Varighed: 40 min.

DATO	MÅNED	SPILLESTED

TIDSPUNKT

23		

10.00

november

Gl. Ridehus

1.-6.
kl

workshop

GRATIS DANSEWORKSHOP
FOR HELE KLASSEN INDEN FREESTYLE PHANATIX ”R”

Denne workshop har til hensigt at varme børnene
på til forestillingen "R". Børnene skal blive fasci
neret af bevægelserne i breakdance og inspireres
til et fortsat aktivt liv med dans og bevægelse.
Workshoppen består af intensiv træning, hvor
eleverne selv prøver bevægelserne under ledel
se af tre kyndige og pædagogisk velfunderede
instruktører fra forestillingen. Desuden kommer
børnene til at lære forskellige opvarmningsøvelser
og vigtigheden af udstrækning.
Workshoppen indeholder desuden et foredrag om
hip-hoppens historie og originale værdier:
– Sammenhold
– Kreativitet
– Originalitet
– Fredelig konkurrence.
Som en del af workshoppen laver danserne et
powershow, der viser alle aspekter af breakdance
i praksis!

DATO
Mandag d. 20. november

STED
Gl. Ridehus, Grønnegade 10, 4700 Næstved

BEKLÆDNING
Tøj man kan bevæge sig i.

HOLD 1
1.-3. klasse. Mødetid kl. 9.00-10.30

HOLD 2
1.-3. klasse. Mødetid kl. 10.00-11.30

HOLD 3
4.-6. klasse. Mødetid kl. 12.30-14.00
Skriv i tilmeldingen antal elever du vil tilmelde,
og om du vil tilmelde din klasse på hold 1, 2
eller 3.
Begrænset antal pladser – fordeles efter
først-til-mølle.

anden
scenekunst

Kys det nu,
det satans liv
TEATER BORDERLINE

Kasper bor alene med sin far. Kasper er et klas
siskguitar talent, men vil hellere spille hård og
svedig rock.

DATO	MÅNED	SPILLESTED

TIDSPUNKT

24		 april

10.00

Teatersalen

Det vil far ikke høre tale om, så Kasper stikker
af hjemmefra og flygter ud på landet til sin
farmor, som han ikke har set i mange år.
Kasper og farmor bliver venner, og sammen
begiver de sig ud på en rejse tilbage i tiden – til
2. verdenskrig og 40’ernes sving, til 50’erne og
den nye tids musik, til hippie love in i Kongens
Have, til protestmarch i 70’erne, frem til 80’erne
og 90’ernes grunge. En rejse, der giver Kasper
indsigt og mod til at være sig selv!
Varighed: 60 min.

4.-6.
kl

Tilmelding....
Tilmelding skal ske pr. mail
Du vælger en forestillinger du og din børnegruppe skal se,
og hvis du har et særligt ønske til en bestemt dag, har du
mulighed for at ønske – vi prøver så vidt muligt at tage
hensyn til dette.
Send tilmeldingen pr. mail til chehl@naestved.dk
Du finder tilmeldingen som Word-fil på www.naessi.dk
Deadline for tilmelding er den 20. juni.

Wauw

Det bliver
sjovt!

