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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

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

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. 

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, 
Tappernøje og skiftevis i Fensmark og Sydpolen 
på Kobberbakkeskolen. 

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. 
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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.

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

"
"

    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.



En komisk, fysisk forestilling om mod og frygt. 
Afsættet for historien er den berømte ameri-
kanske kvindelige tigerdressør, Mabel Stark, og 
hendes oplevelser i et stort cirkus sidst i det 19. 
århundrede. 
Den forældreløse Mabel, er flygtet fra sin overbe-
skyttende tante, og er stukket af med et omrej-
sende cirkus. Vi følger Mabels stædige kamp for 
at træne de store katte. Tamme tigre findes ikke 
– men man kan lære at omgås dem. 

Varighed: 60 min.

Pressen skrev: 
Det er den slags saftigheder, der får det til at  
gyse af fryd hos ungene. Den tegnefilmsatige 
spillestil, og den ironisk troskyldige fortæl-
lemåde. Som i beskrivelsen og skildringen af 
forældreløse Mary, der vokser op hos sin meget 
religiøse tante, som bager kålkager, mens hun 
betegner alle fornøjelser som Satans værk. Også 
det cirkus der en dag kommer forbi.

 Tamme tigre
FRK. FRACASOS KOMPAGNI

1.-3. 
kl 
   

"

"

dato mÅned sPillesTeD TiDspUnkT

21  januar Teatersalen 9.00
    10.30

22  januar Teatersalen 9.00
    10.30

23  januar Teatersalen 9.00
    10.30



dato mÅned sPillesTeD TiDspUnkT

19  marts Teatersalen 10.00

20  marts Teatersalen 10.00

21  marts Teatersalen 10.00

22  marts Teatersalen 10.00

To venner mødes på en bænk. En tredje mand 
kommer til. Må han være med? Nej, det må han 
ikke! De to venner har nok i sig selv og han af-
vises. Den tredje mand giver ikke op og vender 
tilbage med diverse tilbud og i diverse forklæd-
ninger, men indser at han ikke kan blive en 
del af fællesskabet og beslutter sig derfor til at 
sætte splid mellem vennerne….

Forestillingen er en nyfortolkning af en af 
Dansk Rakkerpaks allerstørste succeser, der 
turnerede Danmark tyndt i starten af årtusindet 
og som endvidere har spillet på internationale 
festivaler i Tyskland, Sverige, Tyrkiet, Iran og 
Burkino Faso. Den ordløse forestilling er fyldt 
med komik, slapstick, poesi og stof til eftertan-
ke.

Varighed: ca. 55 minutter

 lus i skindpelsen
DANSK RAKKERPAK

4.-5. 
kl 
  



6.-7. 
kl 
  

Limfjordsteatret har udviklet 
undervisningsmateriale 

til forestilingen. 
Find det på 

www.limfjordsteatret.dk

DATO MÅNED SPILLESTED TIDSPUNKT

15  marts Ny Ridehus 11.00
    13.00

Min morfar er helt speciel og noget ganske sær-
ligt. Men hvem var morfar, før han blev morfar? 
Og hvordan er det at være morfar, når man er 
ved at blive meget gammel?

Tre forskellige morfædre er i centrum. Der er 
ham, der fortæller røverhistorier og bygger hule 
i haven. Der er elskelige, helt almindelige mor-
far, der bare gør lidt underlige ting, fordi han er 
ved at blive gammel. Og så er der ham, der var 
nazist, som familien helst ikke snakker om – 
og så alligevel ...

Tre skuespillere veksler mellem nutiden som 
børnebørn - og fortiden, hvor vi møder deres 
vidt forskellige morfædre på forskellige stadier 
i tilværelsen. Og indimellem sætter de sig ved 
instrumenterne og giver et nummer fra de gode, 
gamle dage.

Varighed: 45 min.

morfarmorfarmorfar
LIMFJORDSTEATRET



dato mÅned sPillesTeD TiDspUnkT

18  januar Teatersalen 10.00
    12.00

"Stræber" handler om at vokse op i en verden 
af muligheder: Om rusen, når det lykkes, og om 
skuffelsen, når forventningerne er så høje, at 
man ikke når i mål.

Om stress, angst, tab og hvordan dette kan æn-
dre både ens livssyn og livsbane. Men også om 
at blive stædigt ved, kæmpe mod alle odds og gå 
efter sin passion.

Og så undersøger »Stræber« også, hvad der sker, 
hvis man giver op eller slip, giver fanden i præ-
stationer, valg og mål, mærker sig selv og måske 
rækker ud efter hjælp.

Der er mulighed teaterworkshop i egen klasse 
i ugerne inden forestillingerne. Nærmere info 
følger til de tilmedlte klasser.

Varighed: 45 min.

 
sTræber
MÆRKVÆRK

8.-10. 
kl 
  

Limfjordsteatret har udviklet 
undervisningsmateriale 

til forestilingen. 
Find det på 

www.maerkvaerk.dk



 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 
• Skolens navn og afdeling
• Klassebetegnelse
• 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!


