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2-3 år
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FASTER COOL
MIRAKOLINAS
FODBAD

4 år-0. kl

TEAM TEATRET
SPØRGE JØRGEN

Kære børn og voksne
Så står endnu en ny sæson med fantasiske fore-
stillinger for Næstved børn for døren. Og I kan 
godt glæde jer! Der er masser af WAUW-oplevelser 
i vente. I forestillingerne for de mindste er tema-
erne bl.a. venskab, nysgerrighed og skabertrang 
mens skolebørnene fra 1.-10. klasse møder emner 
som mod, frygt, identitet, 2. verdenskrig og præ-
stationskultur. 

Alle forestillingerne giver eleverne nye oplevelser 
med scenekunsten samt muligheden for at se på 
tilværelsen med nye øjne. 

Forestillingerne er desuden krydret med lige dele 
magi, musikalitet og fortælleglæde, der hiver pub-
likum ind i fantasiens verden, hvor alt kan ske.  

Jeg håber, at I vil få glæde af forestillingerne og 
brede teateroplevelsen ud til at gælde både tiden 
før og efter forestillingerne.

Rigtig god fornøjelse!
Katrine Gjesing, 
Børnekulturkonsulent, Næstved Kommune

Pris
Deltagelse koster 25 kr. pr. barn pr. forestilling. 
Tilmeldingen er bindende, og der bliver samlet 
faktureret en gang hvert halve år. Ved afbud eller 
udeblivelse opkræves der fortsat betaling. 

Tilmelding
Tilmelding foregår efter først til mølle. 
Læs mere bagerst i programmet.
 
Tilmeldingsfrist
Deadline for tilmelding er fredag d. 8. juni 2018.

spillesteder 
Alle forestillingerne i programmet spiller på Grøn-
negades Kaserne Kulturcenter enten i Teatersalen, 
i Ny Ridehus eller i Gl. Ridehus. Forestillingerne til 
børn i dagtilbud og 0. klasse spiller i Mogenstrup, 
og skiftevis i Fensmark og Tumlesalen på Kobber-
bakkeskolen afd. Uglebro

WaUW-kuffert
En WAUW-kuffert indeholder kreative produkter, 
samt før- og eftermaterialer tilpasset forestillin-
gen. Kufferterne udleveres inden forestillingerne.

spørgsmål til WaUW
Har I spørgsmål om forestillingerne i WAUW, er 
I velkomne til at kontakte børnekulturkonsulent 
Katrine Gjesing på tlf. 20 21 15 66 
og mail kgjes@naestved.dk.
 
Har I spørgsmål om logistik eller betaling af fore-
stillingerne, er I velkomne til at kontakte kultur-
medarbejder Christian Ehlers på Grønnegades 
Kaserne Kulturcenter på tlf. 55 88 39 46 og mail 
chehl@naestved.dk

På www.naessi.dk kan I altid finde dokumentet 
TID OG STED, hvor I kan se, hvornår I er tilmeldt 
teateret. På hjemmesiden finde I desuden relevan-
te informationer om de enkelte forestillinger. 



dAto mÅned sPillesTeD TiDspUnkT

17  sepember Fuglebjerg 9.00
   hallen, Hal 2 10.30 

18  september Folkemusik- 9.00
   huset,  10.30
   Fensmark
    
19  september Fladsåhallen 9.00
    10.30

3  oktober Teatersalen 9.00
    10.30

4  oktober Teatersalen 9.00
    10.30

8  oktober Teatersalen 9.00
    10.30

9  oktober Teatersalen 9.00
    10.30

10  oktober Teatersalen 9.00
    10.30

11  oktober Teatersalen 9.00
    10.30

Næssi fiNder hjem
TEATRET ASPENDOS

2-3 
år 
  

”Næssi finder hjem” baserer sig på de oprinde-
lige fortællinger om dragen Næssi, der arbejder 
som vagtdrage for en sur konge i Eventyrien. 
Næssi duer ikke til jobbet og flyver væk i håbet 
om at finde et sted, hvor han kan slå sig ned og 
føle sig hjemme. 

Da han under sin flyvetur får øje på omridset af 
Næstved By, kan han genkende sig selv og får 
lyst til at lande. Han dumper ned på bakken ved 
Sjølundstårnet, bliver venner med Ulla Abdulla 
og i stedet for vagtdrage bliver hans nye job at 
danse og lege med alle Næstveds børn. 

Forestillingen handler om at føle sig hjemme, 
om at stå ved hvem man er og betydningen af 
at blive taget godt i mod.

Varighed: ca. 30 min.

Til denne forestiling er der 
udviklet en WAUW-kuffert 

der uddeles til alle tilmeldte 
inden forestillingen.



2-3 
år
 

dAto mÅned sPillesTeD TiDspUnkT

7  januar Teatersalen 9.00
    10.45

8  januar Teatersalen 9.00
    10.45

9  januar Teatersalen 9.00
    10.45

10  januar Teatersalen 9.00
    10.45

11  januar Tumlesalen  9.00
   Kobberbakke- 10.45
   skolen afd. 
   Uglebro
   
14  januar Fuglebjerg- 9.00
   hallen, Hal 2 10.45
   
15  januar Fladsåhallen 9.00
    10.45

 SKAB er en musikalsk og sanselig forestilling, 
der legende fortæller skabelsesberetningen 
med bageingredienser, dej og køkkenting….

Forestillingen begynder med, at alle kagedå-
serne er tomme - “I begyndelsen var der ingen-
ting”... Og ligesom Gud SKABte lyset, verden og 
menneskene på 7 dage, følges en opskrift med 
7 punkter. Første punkt er at tænde ovnen; “og 
der blev lys”.

SKAB stimulerer fantasien og vækker en lyst til 
udforskning af velkendte hverdagselementer. 
Børnene bliver grebet af legen i SKAB og det 
univers, der skabes ud af det blå lige for næsen 
af dem.

Varighed: 35 min.

skab
HVID STØJ SCENEPRODUKTION

Til denne forestiling er der 
udviklet en WAUW-kuffert 

der uddeles til alle tilmeldte 
inden forestillingen.



 

MIRAKOLINAS
FODBAD

4 år
- 0. kl 

  

dAto mÅned sPillesTeD TiDspUnkT

29  oktober Fuglebjerg- 9.00
   hallen, Hal 2 10.30

30  oktober Folkemusik- 9.00
   huset, 10.30 
   Fensmark 
   
2  november Fladsåhallen 9.00
    10.30

5  november Teatersalen 9.00
    10.30

6  november Teatersalen 9.00
    10.30

7  november Teatersalen 9.00
    10.30

8  november Teatersalen 9.00
    10.30

9  november Teatersalen 9.00
   10.30

Mirakolina har netop sat sine ømme fødder i et 
dejligt fodbad da den nye lejer, Jacques banker 
på døren. Kort efter modtager hun en pakke 
med en underlig fisk… 

Mirakolinas Fodbad er en lille fontæne af magi, 
sanselighed, poesi og humor, hvor publikum 
med animation, lyd og forvandling møder to 
”vandhunde” og en usædvanlig lille fisk, der på 
trods af sin uheldige adfærd viser sig at lede 
Jacques og Mirakolina til deres rette element…

Varighed: 30 min.

mirAKolinas foDbaD
FASTER COOL

Til denne forestiling er der 
udviklet en WAUW-kuffert 

der uddeles til alle tilmeldte 
inden forestillingen.



sPørge jørgen
TEAM TEATRET

4 år
- 0. kl 

  

Nysgerrighed og børn hænger sammen som 
strømpe og fod og hånd i handske. Nysgerrig-
hed er menneskets medfødte trang til at under-
søge ting nærmere.

Hos børnene udløser nysgerrigheden i en år-
række en næsten endeløs række af spørgsmål 
om stort og småt. Spørgsmål det er nemt at 
svare på, og spørgsmål, der selv for meget kloge 
voksne, er ganske komplicerede. 

Spørge Jørgen er en forestilling om nysgerrig-
hed, opdagertrang og om livets store spørgsmål 
i børnehøjde

Næstved Bibliotek tilbyder oplæsning og leg 
med ord i ugerne før forestillingen, og Børne-
kulturhuset tilbyder kreativ workshop i ugerne 
efter forestillingerne. Tilmelding følger.

Varighed: 40 min.

"
"

    Nu skal jeg fortælle dig om Jørgen!
    Jørgen var en temmelig artig dreng
    men han plaged’ alle med sin spørgen
    fra han vågned’ til han gik i seng.

dAto mÅned sPillesTeD TiDspUnkT

28  januar Gl. Ridehus 9.00
    10.30

29  januar Gl. Ridehus 9.00
    10.30

31  januar Gl. Ridehus 9.00
    10.30

1  februar Gl. Ridehus 9.00
    10.30

4  februar Tumlesalen,  9.00
   Kobberbakke- 10.30
   skolen 
   afd. Uglebro   
 
5  februar Fladsåhallen 9.00
    10.30

6  februar Fuglebjerg- 9.00
   hallen, Hal 2 10.30



 Tilmelding....
Tilmelding sKal ske Pr. mail
Skriv en mail til Christian Ehlers på 
chehl@naestved.dk og angiv følgende: 

• Forestillingens titel
• Antal børn og voksne Institutionens/dagplejers navn
• Navn, mail og mobilnummer på kontaktperson                      

og  kontaktpersonens nærmeste leder
• Evt. ønske om spilledag og tidspunkt
• EAN-nummer til fakturering

Tilmelding sker efter først-til-mølle, og din tilmelding 
er først gældende, når alle oplysninger er tilføjet mailen

Deadline for tilmelding er den 8. juni.

WaUW  
det bliver 

sjovt!


