
EMANUELS BØRNETEATERGRUPPES FORESTILLINGER  

1993 - 2000 

 
Forår 1993 

Søndag den 28. februar kl. 14.30. "Dronningens fødselsdag". Et eventyr fortalt af teatergruppen 
Batida. 
 
Søndag den 28. marts kl. 14.30. "Huset til mine trætte fødder" med teatergruppen Møllen. 
 

Efterår 1993 
Søndag den 03. oktober kl. 14.00. Thorkild Demuth viser sit dejlige stykke: "Vil du hjælpe mig?" 
 
Søndag den 28. november kl. 14.00. "Da nissen tog fejl". Med dette stykke laver børnetetergruppen 
en fin optakt til julen denne 1. søndag i advent. 
 

Forår 1994 
Søndag den 27. februar kl. 14.30. "Hvorfor, hvorfor, hvorfor?". Teatergruppen VESTER 60 viser et 
stykke om, hvad der sker, når børn leger. For de 3 til 7-årige. 
 
Søndag den 13. marts kl. 14.30. Historien om "Karius og Baktus" efter den kendte forfatter Thor-
bjørn Egner, spillet af Hougaard & Hildebrandt. For de 3 til 9-årige. 
 

Efterår 1994 
Fredag den 16. september kl. 17.00. "Palle alene i verden". Denne forestilling arrangeres som ser-
veringsteater.  
 
Onsdag den 28. september kl. 19.30. Teatergruppen MØLLEN opfører "Anne Franks Dagbog". 
Bemærk: På grund af kulissernes størrelse har vi været nødt til at låne kommuneskolens aula.  
For børn fra 12 år. 
 
Søndag den 23. oktober kl. 14.30. Teatergruppen BLØB opfører stykket "Er der børn i voksne". 
 

Forår 1995 
Søndag den 19. februar kl. 14.30. Jytte Abildstrøms Teater opfører " Den kloge Dronning". 
 
Søndag den 26. marts kl. 14.30. Cascadeteatret opfører "Bedstemors Klædeskab". 
 

Efterår 1995 
Søndag den 2. oktober kl. 19.30. Teatergruppen REPLIKKEN opfører stykket "MajBritt". En ung-
domsforestilling, der tager fat på samfundsproblemer som racisme og kriminalitet. Stykket arrange-
res i samarbejde med Ungdomsskolen og er for aldersgruppen 7. klasse og op. 
 
Søndag den 8. oktober kl. 14.30. GRUPPE 38 viser et helt nyt stykke, der hedder "Himmelsengen". 
Enkefru Wøbbe er klar til en himmelflugt, og hun har forberedt sig i mindste detalje. Men - hvad 
sker der mon? 
 
Fredag den 24. november kl. 17.00. Teatergruppen MØLLEN'S nye børneforestilling hedder "Cy-
keltyven". Historien er hentet fra sidste del af '40-erne og fortæller med vid og humor om fædre og 
mødre, døtre og sønner. Efter forestillingen kan der købes lidt let, idet børnegruppen her gentager 
deres succes med serveringsteater. 
 



Forår 1996 
Søndag den 25. februar kl. 14.30. Hvad sker der, når en spejder møder "Robin Hood fra Risskov". 
Det kan dukketeatret Pin-Pon måske vise. 
 
Lørdag den 23. marts kl. 14.30. "Troldmanden fra Oz" er et rigtigt eventyr med gode feer, onde 
hekse og sjove og mærkelige væsener. Det hele præsenteret af Kaskadeteatret. 
 

Efterår 1996 
Søndag den 15. september kl. 14.30. Det Ripensiske Teater viser Alfred og Manfred, som skal ud 
med Manfreds dukketeater. Manfred er direktør, og så skal Alfred lave det hele. Det går ikke så 
godt, og så bliver Alfred fyret. Hvordan skal det gå?  “TANDEM” er for de 3 - 8-årige. 
 
Søndag den 24. november kl. 14.30. Teatergruppen Møllen fortæller om skuespilleren Zampanó og 
gøgleren Gelsomina. Stykket handler om evnen til at give og modtage ømhed. Det bliver fortalt 
med humor og stor fortællelyst. “LA STRADA.” er for børn fra 6 år og op. 
 

Forår 1997 
Søndag den 26. januar kl. 14.30.  Hovgaard og Hovgaard spiller “Pandekagekagen”. Peddersen og 
katten Findus skal fejre fødselsdag, men de kan ikke finde det, de skal bruge. Alt ordner sig dog til 
sidst i forestillingen, der er fuld af sang, dans og iørefaldende musik. For de 3 til 9-årige. 
 
Søndag den 9. marts kl. 14.30. Vandrefalken spiller “Sansernes Trylleri”. Elias har mistet det lille 
legebarn inde i sig selv, men naturens små væsener driver gæk med ham og får ham til at finde det 
igen. For de 3 til 9-årige. 
 
Søndag den 13. april kl. 14.30. Grethe Mogensens Familieteater spiller “Cirkus Mikkelikski” (Dy-
renes Cirkus). Mikkel Ræv er cirkusdirektør, og det er kun dyr, der får lov til at optræde. Frøken 

Krage mener nemlig, at det er ondt at fange mennesker og sætte dem i bur. Men….. 
Et musikalsk eventyr for de 3 - 10-årige og voksne. 
 

Efterår 1997 
Søndag den 28. september kl. 14.30.: Guldlok Dukketeater opfører Mester Jakel og Tryllefløjten, 
som er for de 2-8 årige.  
 
Søndag den 2. november kl. 14.30.: Den dresserede Dukke opføres af Søholm Park Teater for al-
dersgruppen 3-12 år.  
 

Forår 1998 
Søndag den 15. februar kl 14.30.: Teatergruppen Pedersen & Pedersen opfører “To mand og en fly-
vemaskine”. Midt på en mark står en flyvemaskine. Den piller to vagabonder ved, og pludselig fly-
ver den afsted med dem. Det kommer der en hel masse farligt og meget festligt ud af, og mon ikke 
alt ender godt alligevel? For de 3-9 årige. Varighed: ca. 45 min. 
 
Søndag den 22. marts kl. 14.30.: Søholm Parkteater opfører “Cirkelines fødselsdag”. De tre venner, 
Cirkeline, Frederik og Ingolf kaster sig uhæmmet ud i jagten på den forsvundne fødselsdagslagka-
ge. Alt starter kaotisk, men med Nisses hjælp ender det med at blive en dejlig dag. 
 

Efterår 1998 
Søndag den 11. Oktober kl. 14.30: Pin-Pon Teater opfører ”Lille Tarzan”. Det er historien om en 
lille dreng, der boede i junglen sammen med dyrene. Han havde ingen mor og far, så dyrene måtte 
tage sig af ham, og det var ikke så let, for de havde kun opdraget deres egne unger, og det var jo 
ikke helt det samme! For de 2  - 6 årige. Varighed ca. 40 min. 



 
Søndag den 29. November kl. 14.30: Kaskadeteatret opfører ”Alle tiders bord”. Et sælsomt bord, 
solidt og med mange skuffer, bliver levende og viser sig at vide alt om alle mennesker. Det driller 
og provokerer to mennesker, som på den måde endelig får noget af deres tabte barndom tilbage. For 
de 3 – 8 årige. 
 

Forår 1999 
Søndag den 17. januar kl. 14.00. Teatergruppen Mister Jones opfører De tre Bukke Bruse. Den 
stakkels troldefamilie under den gamle, faldefærdige bro kan ikke forstå, at fremskridtet har sin 
pris. De befinder sig snart i farefulde begivenheder, hvor den kloge narrer den mindre kloge. Har 
geden rent mel i posen??? Varighed 40 min. For de 4 - 9årige. 
 
Søndag den 21. februar kl. 14.30. Bjørneteater opfører Annas Sang. Anna bor hos sin onkel, som 
bare tænker på andre ting eller ikke har tid til hende. Anna opfinder i hemmelighed en usynlig lege-
kammerat, og de to lægger planer for, hvordan tingene kan ændres. Varighed 45 min. For de 4 - 
10årige. 
 
Søndag den 17. oktober kl. 14.30. Nørregaard & Reiches Teater opfører ”Mors vilde unge”. En mor 
så rar og mild har en knægt så vild, så vild.  En dag var han væk! Mor hun græd og glemte helt, 
hvor fræk han var. Da han kommer hjem igen, mærker han, at han er savnet. Hvor er det rart at være 
hjemme. Varighed ca. 40 min. For de 3 - 6årige. 
 

Efterår 1999 
Søndag den 17. oktober kl. 14.30. Nørregaard & Reiches Teater opfører ”Mors vilde unge”. En mor 
så rar og mild har en knægt så vild, så vild.  En dag var han væk! Mor hun græd og glemte helt, 
hvor fræk han var. Da han kommer hjem igen, mærker han, at han er savnet. Hvor er det rart at være 
hjemme. Varighed ca. 40 min. For de 3 - 6årige. 
 

Forår 2000 
Søndag den 9. januar kl. 14.30.  Teatergruppen Mariehønen præsenterer ”Dragen”. Et eventyr, der 
har det hele: Konge, prinsesse, romantik og gru - og selvfølgelig en drage! Med nykomponeret mu-
sik, sang og eventyrlige kostumer berettes der om, hvordan det ikke altid er nok kun at være klog 
eller fingernem - der skal samarbejde til! 
For de 3-8årige. Varighed 50 min. 
 
Søndag den 26. marts kl. 14.00. Hoptimistscenen præsenterer en helt ny børne-musical, som voksne 
kan grine med over. Den er bygget over H.C. Andersens vidunderlige eventyr om prinsen, der så 
gerne vil have sig en kone, men ikke kan finde en virkelig prinsesse. Her kommer dronningens 
hemmelige agent, ærten, ind i billedet. For de 4-11årige. 
 


