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HAR DU HØRT EN FUGL SYNGE?

Familieteater - frit efter H.C. Andersens ”Nattergalen” (fra 6 år)

Efter et par års pause, er det Grønnegårds Teatret en stor glæde atter at kunne vise
familieforestillinger i Designmuseum Danmarks Have.
Så mens Shakespeares HELLIGTREKONGERSAFTEN spiller på den store scene om aftenen, kan
børn sammen med deres voksne om eftermiddagen opleve sommerteater for både små og store
på den lille scene bagerst i haven.
”I Kina ved du jo nok er kejseren en kineser, og alle de, han har om sig, er kinesere. Det er nu mange år
siden, men just derfor er det værd at høre historien, før man glemmer den!”
Sådan starter H. C. Andersen sit eventyr om den lille undseelige nattergal, som med sin smukke sang
betager alle, ikke mindst kejseren af Kina. Men den lille fugl kan ingen eje eller erstatte; den er sin egen
– og kræver det vigtigste af alt: at være en fri fugl.
I HAR DU HØRT EN FUGL SYNGE? møder vi et utal af karakterer, mennesker som dyr, rige som fattige,
unge som ældre, kunstige som virkelige skabninger, der alle - med humor og varme, med twist og alvor
– folder nattergalens fortælling ud.
HAR DU HØRT EN FUGL SYNGE? er en fantasifuld og musikalsk forestilling instrueret af Charlotte
Munksø, der to gange har modtaget en Reumert for sin evne til at skabe medrivende teater for børn, og
som tidligere har instrueret familieforestillingerne ”Shakespeare tur/retur” og ”Der var engang
engang” på Grønnegårds Teatret.
På scenen står nogle af dansk teaters nye stjerneskud, som med sang og musik vil føre børnene (og de
voksne) ind i H.C. Andersens fantastiske fortælling om den lille fugl, der synger, så selv kejseren får
tårer i øjnene.
HAR DU HØRT EN FUGL SYNGE? er for børn fra 6 år og deres voksne.
De i alt over 20 roller som dyr og mennesker spilles af Nicolai Jørgensen, Rikke Westi, Michael Slebsager,
Laura Skjoldborg og Nicolaj Bjørn-Andersen.
Forestillingen sættes i scene af Charlotte Munksø og har scenografi og dukker Rolf Søborg Hansen.
HAR DU HØRT EN FUGL SYNGE?
Tid:
4.juli – 11.august 2019, tirsdag – søndag kl. 16.00
Sted:
Designmuseum Danmarks Have, Bredgade 68, Kbh. K.
Priser:
140 kr. for voksne og 70 kr. for børn og unge u/25 år.
Billetbestilling: tlf. 3332 7023 / www.grønnegård.dk
FOTOS til brug ved omtale af forestillingen kan fra den 27.juni downloades fra www.grønnegård.dk/presse
Yderligere information: Tine Selmer Bertelsen, tine@groennegaard.dk / tlf. 2615 6051

