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ORDET PÅ BORDET (0.-1. klasse)
Han lever et liv i fast rutine, hvor alt er gråt i gråt.
Hver dag det samme, igen og igen, dag ud og
dag ind. Men hvordan ville det være, hvis avisen
var lavet af tyggegummi? Eller hvis vækkeuret i
stedet var en rigtig fugl? Og hvorfor skulle man
ikke kunne bade i skovsøen på maleriet, som
hænger der på væggen? En dag beslutter han sig
for at prøve.

AQUASONIC (5. klasse)
Kom med på en fascinerende musikalsk opdagelsesrejse ned i dybet på hidtil uudforsket
grund, når fem musikere og sangere, udstyret
med specialdesignede undervandsinstrumenter,
lader sig sænke ned i hver deres kropsstore akvarium for at spille og synge under vandet. AquaSonic fik sit internationale gennembrud i Holland i
2016, og er siden blevet et viralt hit.

Leg med ord, kropsprog, tempo og timing udgør
kernen i denne finurlige forestilling om dagligdagsrutiner, fantasi og dagdrømmeri.

Gruppen Between Music har med denne forestilling skabt et helt unikt musikalsk lydunivers
under vandet.

1. + 2.
FEB.

STRÆBER (8.-10. klasse)
Hvad stræber de efter? Hvem styrer ræset? Og
hvad er prisen? STRÆBER undersøger de unges
stræbsomme liv indefra ved at følge både dem
og det, der driver dem.
Forestillingen er blevet til på baggrund af interviews og workshops med unge i et samarbejde
mellem Teater Nordkraft og Mærkværk – teater
til teenagere, som bl.a. står bag forestillingerne:
Traditionen TRO, Fucking Fattig, 4,1 promille, +1
og Vildt og Voldsomt Venskab.

16.
NOV.

9. + 10.
OKT.

22. NOV.1. DEC.

20. + 21.
MAR.

TAMME TIGRE FINDES IKKE (2.-4. klasse)
Den fantastiske historie om den frygtløse tigertæmmerske og cirkussensation: Mabel Stark
(1889-1968), verdens første kvindelige tigertæmmer, som skal ikke så lidt igennem og må kæmpe
med både dyr og mennesker og tage livtag med
døden for at få lov til at træne de store katte.
En vanvittig morsom, grotesk og musikalsk forestilling om en af verdens modigste kvinder.

FUCKING ÅMÅL (6.-7. klasse)
Agnes og Elin bor i Åmål, hvor ingenting nogensinde sker. Agnes har ingen venner og tør ikke
fortælle, at hun er forelsket i Elin. Der er ikke plads
til at skille sig ud i fucking Åmål.
Elin er frygtløs, rastløs og betaget af alt, hvad
der afspejler storbyernes ungdomskultur. Hun er
skolens mest eftertragtede pige, men rygterne
går i Åmål. Sammen gør de op med det trivielle
liv i fucking Åmål.
Ungdomsforestilling om: Udlængsel, ungdomskultur, kærlighed, seksualitet, mobning, venskab,
identitet, ensomhed og selvmordstanker.

Spilletider
Vi spiller normalt skoleforestillinger på hverdage i tidsrummet kl.
9.30 – 13.00, men spilletiderne kan ændres efter jeres behov (f.eks.
til en DUS/SFO). Ring og hør om mulighederne.
Kom i god tid
Foyeren åbner ½ time inden forestillingen starter. Der er ikke salg i
foyeren ved skoleforestillinger, men I er velkomne til at hygge jer og
spise madpakker. Forestillingen starter præcis og dørene lukkes.

Transport
Nordkraft er placeret centralt i Aalborg og kan nemt nås via bybusnettets linjer: 11, 14 og 25. Kontakt evt. NT og bestil en gruppebillet.

Ring eller skriv
Ring til os på tlf. 98 111 666 (hverdage kl. 9.30 – 15.00) eller send os
en mail med din bestilling på skole@teaternordkraft.dk

Fra barn til voksen
Mange ungdomsforestillinger er velegnede til voksne og omvendt.
Vores aftenforestillinger tilbydes oftest til publikum over 15 år,
hvilket betyder, at de ældste i folkeskolen også kan være med.
Se vores fulde repertoire på teaternordkraft.dk

Billetprisen er 40 kr. pr. elev (medfølgende undervisere har gratis
entré). Vi udsender faktura umiddelbart inden forestillingen. Bestillingen er bindende, men mindre justeringer af billetantal kan ske
senest 3 uger før forestillingen.
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