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TransporTordning 
Det er mulgit at søge tilskud til transport. Ansøg-
ning sker særskilt fra tilmeldingen til WAUW. 
Læs mere og ansøg her: 
www.skoletjenesten.dk/tilbud/transportpuljen

Tilmelding skal ske pr. mail

Skriv en mail til Christian Ehlers 
på chehl@naestved.dk, hvor følgende skal angives: 

• Forestillingens titel

• Antal børn og  antal voksne 

• Skolens navn og afdeling

• Klassebetegnelse

• Navn, mail og telefonnummer på kontaktperson                      

• Mobilnummer til brug for SMS-service                

• Evt. ønske om spilledag og tidspunkt 

• EAN-nummer til fakturering

Deadline for tilmelding er den 16. maj

Tilmeldingen er bindende, og der faktureres hvert 
halve år. Ved afbud eller udeblivelse opkræves der 
fortsat betaling. 

Tilmelding sker efter først-til-mølle.

I får svar på jeres tilmelding pr. mail med henvis-
ning til Tid&Sted på www.naessi.dk.

pris
25 kr. pr. barn 
pr. forestilling. 

tilmeldingsfrisT:
16. maj
svar på Tilmelding:
7. juni

Kære lærere i Næstved Kommune. 

Så er det blevet tid til at præsentere program-
met for næste sæson af WAUW – pragtfuld sce-
nekunst for dagtilbud og skole. Sæson 2019/20 
bliver endnu en gang fyldt med spændende 
teaterforestillinger i høj kvalitet for børn fra 2 
år og op til 10. klasse.
 
Teaterforestillingerne giver børnene finurlige, 
poetiske og magiske oplevelser med i deres 
kulturelle bagage. Sansemættede indtryk som 
er med til at danne dem som mennesker og 
sætte deres egen hverdag i perspektiv.  

Jeg håber, at I vil få glæde af forestillingerne i 
WAUW og brede teateroplevelsen ud til at gæl-
de både tiden før og efter forestillingerne. 

Rigtig god fornøjelse! 

Katrine Gjesing, 
Børnekulturkonsulent, Næstved Kommune

0.-1. kl.

2.-3. kl.

4.-5. kl.

8.-10. kl.

6.-7. kl.

Teater Fantast 
Mustafas Kiosk

UpperCut
Danseteater 
Just Blazin’

Teater O 
Tango

Hils Din Mor
Fucking Åmål

Theatret 
Thalias Tjenere
Dracula



0.-1. 
kl 
  

dAto månEd spillEsTed TidspUnkT

24.  februar Gl. Ridehus kl. 9.00
24.  februar Gl. Ridehus kl. 10.30

25.  februar Gl. Ridehus kl. 9.00
25.  februar Gl. Ridehus kl. 10.30

Tema: Fantasi, rim og remser 

Teater Fantast præsenterer digtene fra Jakob 
Martin Strids moderene børnebogsklassiker 
som en ægte rodebutik af forskellige små histo-
rier fortalt med musik, sang, dukker, skuespil 
og teatermagi. En teaterkoncert bestående af 
17 små scener med 4 forskellige slags dukker, 
8 forskellige instrumenter, 3 skyggespil, briller, 
parykker, falske tænder, kostumer samt en sce-
nografi der forvandler sig til en gravko.

Varighed: 55 min.

Workshop om bogen ”Mustafas Kiosk” på 
Næstved Bibliotekerne i uge 6 og 8. 
Tilmelding starter 17. juni på www.naesbib.dk.

mustAfas kiosk 
TEATER FANTAST

Til denne 
forestilling: 

Workshop på  
Næstved 

Bibliotekerne



2.-3. 
kl 
  

dAto månEd spillEsTed TidspUnkT

23.  marts Ny Ridehus kl. 10.00

23.  marts Ny Ridehus kl. 12.00

Danseforestilling 

Da oldefar var dreng med sixpencehatten på 
skrå, og kridt var noget, man skrev med på 
tavlen, havde skolegården sine egne regler og 
drømmene ingen grænser.

Inden klokken ringer til time, drømmer fire 
drenge hver især om, hvad livet vil byde på. 
Den nye dreng i klassen bliver sat på prøve, og 
venskaber presses til det yderste, mens fantasi-
erne folder sig ud. Kan man virkelig få det man 
drømmer om? Og vil det koste venskabet, når 
man får mulighed for at føre sine egne drømme 
ud i livet?

Med funky urban dans til swingende jazzmusik 
leverer Uppercut Danseteater en relevant fore-
stilling for fuld udblæsning, om kammeratskab, 
optimisme, drømme og nederlag.

Varighed: 35 min.

just blazin’ 
UPPERCUT DANSETEATER



Tango
TEATER O

4.-5. 
kl 
  

dAto månEd spillEsTed TidspUnkT

23.  oktober Gl. Ridehus kl. 9.00
23.  oktober Gl. Ridehus kl. 11.00

24.  oktober Gl. Ridehus kl. 9.00
24.  oktober Gl. Ridehus kl. 11.00

Tema: Familie og nationalitet 
 
En mand prøver at få brikkerne i sin familie-
historie til at falde på plads. Hvem var hans 
oldefar? Hvorfor talte familien aldrig om ham? 
Og hvad skete der egentlig med ham, da han 
forsvandt i Argentina?

Tango er historien om en mand, der da han 
rydder op på sin farmors loft finder frem til fa-
miliens dybeste hemmelighed og ud af hvorfor 
man aldrig danser i hans familie. En musikalsk 
fortælling om at turde være sig selv, fortalt af 
en argentinsk tangoguitarist og en dansk skue-
spiller, om en oldefar som man nok kunne lære 
noget af. Hvis man tør!

Varighed: 60 min.

Find teatrets 
undervisningsmateriale på 

www.teatero.dk



6.-7. 
kl 
  

dAto månEd spillEsTed TidspUnkT

2.  marts Ny Ridehus kl. 11.00

3.  marts Ny Ridehus kl. 13.00

Tema: Gys og gru

Den nybagte jurist Jonathan Harker er rejst til 
Transsylvanien for at assistere med salget af et 
gammelt gods, der støder op til den unge Lucy 
Westers ejendom herhjemme.

Da Jonathan under sit ophold opdager hvem 
– og hvad – køberen, Grev Dracula, i virkelig-
heden er, spærres han inde, og Dracula sætter 
sejl mod sine nye jagtmarker i Danmark – mod 
Lucy… og mod hendes veninde Mina – Jo-
nathans forlovede!

Bemærk: ”Der er ingen læge tilstede under fore-
stillingen. Publikummer med svage hjerter og 
skrøbelige sind gøres derfor opmærksom på at 
overværelse sker på eget ansvar!” 
 -Theatret Thalias Tjenere

Varighed: 65 min.

dracUla 
THALIAS TJENERE



8.-10. 
kl 
  

dAto månEd spillEsTed TidspUnkT

16  september Gl. Ridehus kl. 11
16  september Gl. Ridehus kl. 13

17  september Gl. Ridehus kl. 11
17  september Gl. Ridehus kl. 13

Tema: Identitet og seksualitet 

Fucking Åmål er en fortælling om, at bo i et 
mindre samfund og ikke være ligesom alle de 
andre. En forestilling om den første kærlighed, 
om at finde sig selv og turde står ved hvem man 
er.

Der sker intet i Åmål – de unge udvisker ked-
somheden med fester, alkohol og absolut ingen-
ting. Det er fordommenes holdeplads og hvis du 
falder lidt udenfor normen, kan byen være et 
helvede at bo i.

En Reumert-vindende danske teaterversion af 
den svenske kultfilm Fucking Åmål fra 1998. 
Af Julie Maj Jakobsen, frit efter Lukas Moodys-
sons filmmanuskript.

Varighed: 65 min.

fucking åmål
HILS DIN MOR

Find teatrets 
undervisningsmateriale på 

www.hilsdinmor.dk



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.
 
Praktiske spørgsmål og spørgsmål om betaling stilles til kulturmedar-
bejder Christian Ehlers på Grønnegades Kaserne Kulturcenter på 
tlf. 55 88 39 46 og mail chehl@naestved.dk

Tid og sTed
På www.naessi.dk kan I altid finde dokumentet Tid og sTed, hvor I kan 
se, hvornår I er tilmeldt teateret.


