Aktivitetsplan Syddjurs Egnsteater sæson 2018-2019
Egne produktioner
Produktionen for efteråret 2018 ”Liget og Lottokuponen” blev faktisk allerede lavet i foråret, da vi
så kunne nå at have den med på festivalen. Både ”Liget og Lottokuponen” og ”KÆMPEN som ikke
havde hjerte i livet” spiller fortsat. Og til foråret har vi premiere på egenproduktionen ”Askefis og
de 7 hjælpere”.
Liget og Lottokuponen
Syddjurs: 24. oktober 2018, samt 26.-28. marts 2019 - Landsdækkende turne i uge 43 og 44 i 2018
Horsens Teaterfestival d. 16. september 2018 samt Aprilfestival i uge 14 2019.
Privatdetektiven Jack Danielsen bliver hyret af underskønne Lovely, til at opklare et brutalt mord
på hendes ven, som netop har vundet i Lotto. Men hvor er lottokuponen, og hvem kan man stole
på?
En spændende krimi-noir med smukke kvinder, utroværdige alibier og nye fordrejninger.
Målgruppe: 10-99 år
Kæmpen som ikke havde hjerte i livet
Syddjurs: 12. marts 2019 - Landsdækkende turne i uge 49 i 2018 og uge 11, 12 og 13 i 2019
Herning Teaterfestival uge 45 2018 samt Aprilfestival i uge 14 2019.
En kæmpe har gemt sit hjerte på et hemmeligt sted og lagt en forbandelse over landet. Dyrene
sulter og mennesker forvandles til sten. Kongesønnen Askefis drager ud for at tage kampen op
mod kæmpen. Et dukkeeventyr om at have hjertet på rette sted.
Målgruppe: 4-10 år
Askefis
Syddjurs: 23. februar-7. marts 2019.
Kongen udlover prinsessen og det halve kongerige til den, der kan løse en meget svær opgave.
Askefis klarer det, men kongen holder ikke, hvad han har lovet. Så hvordan får Askefis prinsessen
og det halve rige?
Målgruppe: 3-8 år

VærelZe313
Er i sæsonen atter en del af det europæiske netværk Theatre European Engagement Network
(TEEN) og kan derfor hvis der er ressourcer til det, komme ud til festivaler i Europa.
Herudover tager de med på Horsens teaterfestival og naturligvis Aprilfestivalen.
Blue Ocean festival
15. september 2018.
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VærelZe313 støtter endnu en gang det alkoholfrie arrangement: Blue Ocean Festival. De opfordrer
til at tage en ven i hånden og nyde en dag på Rampen i Ebeltoft med god musik, lækker mad og høj
stemning.
John Mogensen Live
26. oktober.2018
Filmen ”Så længe jeg lever” har gjort den gamle værtshus-crooner kult. Så er du til fest, fællessang
og dans, og er du vild med hitmageren John Mogensen fra de glade 70’ere? Så opfordrer
VærelZe313 dig til at komme og opleve dette band, hvor forsangeren har John Mogensens look,
stemme og karisma.
Intet
20. november 2018
Teaterforestilling om drengen Pierre-Anthon, der en dag pludselig går ud af skolen, kravler op i et
blommetræ og begynder at proklamere, at intet betyder noget – overhovedet! Opsat på at bevise
han tager fejl, begynder hans klassekammerater fra 7.A i al hemmelighed at samle en dynge af
betydning. Fortolkning af Jane Tellers moderne klassiker.
Lounge på KulturHotellet
6. februar 2019
Denne aften har vi to typer kunstnere på scenen. En spoken words performer, som forstår at gøre
sin poesi eller fortælling nærværende ved at levende fortælle den på scenen. Og Søren Manscher,
der til oktober er pladeaktuel med sin debut EP ”Mozambique”. Den er lyden af daggry i Aarhus
ved Mindeparken, stroboskoplys på Paradis og en svævetur over midtbyen på en stille
hverdagsnat.
Specialklassen
6. marts 2019
Vores trofaste klassekammerater fra Specialklassen lægger for ottende år i træk turen forbi Rønde.
Det er impro-comedy, og vi aner ikke hvad de finder på denne gang. Det eneste vi kan love er, at
det bliver hylende morsomt, med guldstøv og kransekage. De fire gutter har de seneste år
arbejdet sig op i hierarkiet i dansk comedy og indtager i dag en fortjent plads i toppen.
Liget og Lottokuponen
27. marts 2019
VærelZe313 viser en aftenopsætning af Liget og Lottokuponen.
Stakkels teenagere
6. maj 2019
Teenagere dummer sig. Fordi de vil være seje. Og vil have en kæreste. Og fordi de ikke ved noget.
Og tror, de ved alt. Velkommen til teenagerens slagmark: klasselokalet, dansegulvet og
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middagsbordet. Aske Ebbesen og Caspar Samsø Clausen beretter, og du bliver hevet med ind til
forvirring, forelskelse og fumleri i hovederne på 2 helt almindelige teenagedrenge. - Nøøøøj hvor
bliver det pinligt….
Gæstespil
Suttog
11.-12. oktober 2018
En sort/hvid stumforestilling for de mindste og deres voksne om de ”store” livsværdier, når man
ikke selv er så stor. Og en forestilling om at spise, sove og bruge eller ikke bruge sut.
Målgruppe: 1½ -4 år
Hov
23.-24. oktober 2018
“HOV!” er et origami-inspireret univers hvor papir er centralt både i scenografi, kostume og
handling. Og bag folderne gemmer sig verdener af finurligheder, poesi og musik for de
allermindste og deres voksne.
Målgruppe: 1-4 år
En rigtig nisse
13. december 2018
Juleforestilling med julestue, hvor julestuen arrangeres i samarbejde med Syddjurs Biblioteker.
Ida er flyttet for sig selv, og der roder med flyttekasser over det hele. Så julen bliver sprunget over
i år. Men i det nye hus bor en nisse, som elsker risengrød. Så nu må nissen bruge al sin list for at få
Ida i julestemning, så hun kan lave en stor portion jule-risengrød.
Målgruppe: 3-8 år
Andre aktiviteter:
Sommerskole Fregatten
Uge 30 og 32 2018, gentages i uge 32 2019
Fregatten Jylland og Syddjurs Egnsteater tilbyder børn og unge en enestående oplevelse ombord
på verdens længste træskib. Her kan du lære om teaterlivets mangeartede facetter og prøve
kræfter som skuespiller, alt imens historiens vingesus blæser dig om ørerne og skaber en helt unik
kulisse for udfoldelserne.
Målgruppe: 10-16 år
Workshops og lignende aktiviteter
Efteråret ´18 - foråret ´19
I løbet af efteråret og vinteren udvikler vi workshops i samarbejde med skoler og institutioner,
som vi forventer at afholde henover vinter/foråret. Workshopsene hænges tildels op på
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forestillinger men inkluderer de 6 kompetence områder. Det er noget vi også fremover vil
prioritere og gerne i samarbejde med andre aktører både lokalt og regionalt såfremt der kan rejses
midler til det.
Teaterundervisning
6. september 2018 – ultimo maj 2019. Afslutningsforestilling for teatertruppen
Vi har gentænkt vores to teaterhold, der starter op i september. De er ikke længere
aldersinddelte, men inddelt efter hvor meget man ønsker at spille en forestilling. På den måde at
den ene linje arbejder hen imod at spille en afslutningsforestilling med alle teatrets virkemidler, og
dermed også stiller krav om at øve sig på replikker, have et meget stabilt fremmøde etc. Den
anden linje holder mere holder fokus på sjove og lærerige teaterøvelser, og måske små
forestillinger hvis stemningen på holdet er til det. Målgruppe: 9-17 år
Børnekulturnat
9. november
KulturHotellet i Rønde inviterer alle børn og deres forældre til en øjenåbner af en oplevelse. En
masse spændende aktiviteter i løbet af aftenen får børn og vokse til at se verdenen med andre
øjne og opleve den på helt ny måde. Samarbejde mellem Syddjurs Egnsteater, Kulturskolen
Syddjurs, Syddjurs Biblioteker og Kirken i Thorsager-Bregnet-Feldballe Sogn
Målgruppe: Hele familien
Kong Menveds marked eller arvtager dertil
Medio juni 2019
På det traditionsrige middelaldermarked optræder Syddjurs Egnsteater enten med en lille
forestilling, markedsskuespillere eller lignende. I år 2018 underholdte vi med historier om hr Satan
og andre middelalderkendisser.
Målgruppe: Hele familien
Sommercamp Kulturhotellet
Uge 27, 2019 - Den første uge i skolernes sommerferie.
Den årlige sommerskole på kulturhotellet afholdes igen i et samarbejde med Kulturskolen
Syddjurs. Der er frie forskellige kreative linjer, hvor Syddjurs Egnsteaters teaterunderviser står for
teaterlinjen.
Målgruppe: 9 til 16 år.
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