pippi
langstrømpe
verdens stærkeste

ASTRID LINDGRENS
PIPPI LANGSTRØMPE I EN
SCENEBEARBEJDELSE AF
JONNA NORDENSKIÖLD
KLASSETRIN: 0. – 3. klasse (indskoling)
PRIS: 75. kr. pr. elev og lærer
TEMA: eventyr, familie, venskab, savn
FAG: dansk
VARIGHED: ca. 120 minutter inkl. pause
SCENE: Store Scene
4. OKT. - 13. NOV. 2022: tir. – fre. kl. 17.30
12. OG 13. OKT. OG 2. NOV.: kl. 11.00

EN GENKENDELIG HISTORIE
I NY FANTASIFULD FORTOLKNING
“Her kommer Pippi Langstrømpe” gjalder det gennem de fredelige gader, da Pippi
med det ræverøde hår ankommer med både hest og abe til Villa Villekulla. Sådan
et mærkeligt barn har folk i byen aldrig mødt før. De pæne og artige nabobørn,
Tommy og Annika, bliver straks gode venner med Pippi. Hun lærer dem, at de voksne
ikke altid har ret, og de udfordrer hende til at prøve at gå i skole og lære bordskik.
Ingen af delene har hun prøvet før. Men Pippi lader sig heldigvis ikke begrænse, for
hvordan kan man vide, hvad man kan, hvis man aldrig har prøvet det?

OM AT STÅ STÆRK I
SIG SELV OG UDFORDRE
NORMERNE
Den vidunderlige Pippi er stadig
mange børns heltinde. Hun tør vende
de voksnes mærkelige regler på
hovedet, og hun er verdens stærkeste,
både fordi hun kan løfte en hest,
og fordi hun kan finde ud af at bo
helt alene. Denne version af Pippi
Langstrømpe er livlig, men også tilsat
et strejf af alvor, der ikke skjuler, at
Pippi savner sine forældre.
I denne forestilling bliver eleverne
præsenteret for en velkendt figur i
genkendelige rammer, en historie om
et barn, der er verdens stærkeste, både
fysisk – men måske også mentalt. For
hun bryder normerne og de voksnes
forventninger til det at være barn.
Eleverne får et møde med en storslået
teaterproduktion i en klassisk teatersal
med plyssæder, krystallysekrone og
pause. Teaterbesøget udvider elevernes
faglige horisont og bidrager til deres
almene sociale dannelse og trivsel.
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