SJÆLLANDS TEATER FAIR PLAY

kunst
lab

EFTER JESPER WUNG SUNGS
ANMELDERROSTE ROMAN
KLASSETRIN: 7. – 10. klasse
PRIS: 75 kr. pr. elev og lærer
TEMA: Familie, identitet, sygdom, teenageliv, venskab, kærlighed,
eksistentialisme, at være anderledes, at passe ind
FAG: Dansk og drama
VARIGHED: Ca. 70 minutter + ca. 20 minutter Kunstnerisk Laboratorium
SCENE: Hippodromen
15. - 26. JAN. 2023: tir. og ons. kl. 12.00 tor. kl. 19.00

HUMORISTISK COMING-OF-AGE HISTORIE
SOM TAGER HUL PÅ TABUER
William er en helt almindelig teenager, som lever et ualmindeligt liv. Han har kræft,
og det, som er normalt for andre, er det ikke længere for ham. Han vil bare gerne
have overskud til at spille fodbold med sin bedste ven, Sebastian, og til at kigge
på hende den søde Katrine fra klassen. Og så er der Knud. Knud er hans sygdom.
William har prøvet alle former for strategier for at komme af med Knud, men når
Knud ikke er der, længes William også efter ham. For selv om Knud er sådan én,
ingen ønsker at få tæt ind på livet, er det også svært for William at finde sig selv, når
han ikke er der.

KUNSTNERISK
LABORATORIUM
KNUDEN
Ligesom for William i forestillingen
går livet en gang imellem i hårdknude,
bliver knudret og skal på forskellige
måder løsnes. I dette Kunstneriske
Laboratorium inviteres eleverne til at
inddrage sig selv i selve tematikken
ved at svare på et spørgsmål. Svaret er
anonymt og bliver hængt op til inspiration til andre.
• Hvilken knude vil du have løst?

OM IDENTITET OG DET AT FINDE SIG SELV
Ud med Knud af Sjællands Teater Fair Play er en rørende forestilling, der giver
mulighed for efterfølgende samtale om og refleksion over at fastholde hverdagen og
det normale under kriser, om det at skabe en identitet, om håb og om det at have
døden tæt på. Forestillingen tager på den måde flere af livets store temaer op og
behandler det med stor kærlighed, humor og tro på livet!

LÆRERVEJLEDNING

Kontakt: Ingrid Alering | tlf. 53 65 52 65 | u@folketeatret.dk

