Hej børn
Jeg hedder Kuk, og jeg er en kat. Hvis du har skarpe øjne, har du
måske set mig på plakaten for Aprilfestival? Ellers må du lede efter
mig næste gang du ser plakaten. Bare kig efter den lækre kat med de
flotte tænder.
Snart kommer der rigtig mange teaterstykker herop, hvor vi bor.
Og når jeg siger mange, så mener jeg meeeeeega-mange!
Du skal også se teater. Jeg glæder mig helt vildt, og det tror jeg også,
du gør. Jeg kan faktisk næsten ikke vente. Derfor har jeg lavet nogle
opgaver, du kan lave, så tiden går lidt hurtigere, og vi kan pynte festligt op, når teatrene kommer.
Når man ser teater, er det lidt ligesom at rejse ud i verden. Når man
kigger ud af vinduet, ser man noget andet, end det man ser, når man
er hjemme hos sig selv. Man kan se mennesker, dyr eller væsner, man
aldrig har set før. Nogle af dem findes i virkeligheden, og nogle findes
kun i historier. De kan både være søde, sjove, farlige, grimme, triste,
bange og modige eller noget helt andet.
I dette hæfte kan du lege, at du selv skal ud på en teaterrejse.
I vinduesboblerne kan du med en sort tusch tegne de ting, du forestiller dig, at man kan se på turen. Det kan både være mennesker og
dyr og fantasivæsner. Det er dig, der bestemmer. Hvis du løber tør
for gode idéer, kan du kigge på forsiden af hæftet eller på Aprilfestival-plakaten.
Vinduesboblerne kan I klippe ud og hænge op, så der bliver flot og
festligt, der hvor I skal se teater.
I skal også møde Hr. Hat og Mimse, når I kigger og tegner videre på
opgaverne i hæftet. Bagerst i hæftet er der en teatersang, som I kan
lytte til og måske lære at synge.
Kan du finde Hr. Hat og Mimse på plakaten?
God rejse!
Hilsen Katten Kuk
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Alle her har set teater, men de har det ikke på samme måde.
Tegn deres ansigter, så man kan se, hvordan de har det?
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Hr. Hat er en mystisk mand. Han har gemt noget hemmeligt
inde i hatten. Hvad tror du det er? Tegn det inde i hatten?
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Katten Kuk glæder sig til at se teater.
Hvad tror du, han glæder sig allermest til?
Tegn det, du tror han tænker på
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Mimse har set noget uhyggeligt.
Hun er så bange, at hun ikke tør sige, hvad det er.
Hvad tror du, hun har set?

—9—

Nu har du set et teaterstykke.
Hvad kommer du til at tænke på?
Måske noget, der skete i teaterstykket?
Måske noget, der skete, da I skulle hen at se stykket?
Eller måske noget andet, som teaterstykket fik dig til at tænke på?
Tegn dit eget ansigt under tankeskyen, og tegn det, du tænker på
inde i skyen.
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Mal selv
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Verden åbner sig
Musik: Leif Lund Jakobsen
Tekst: Christine Lund Jakobsen

Når din vejrudsigt er blevet alt for grå,
og din candy crush-rekord er svær at slå,
så har vi et sted, hvor du altid rammes af lys,
tårer og tanker, latter og kuldegys.
Omkvæd Kom herind.
Kan du høre
nye stemmer i dit øre?
Kom og se det, der binder dig og mig.
Kom herind.
Kan du mærke
varme bobler i dit hjerte?
Kom og se, hvordan verden åbner sig.
Når betrækket på din sofa, det er slidt,
og du ser ‘Den store bagedyst’ for tit,
så har vi et sted, hvor du altid rammes af lys,
tårer og tanker, latter og kuldegys.
Kom herind ...
Når du ik’ kan se, dit liv har horisont,
åbn døren op og slip så dagens dont.
Så har vi et sted, hvor du altid rammes af lys,
tårer og tanker, latter og kuldegys.
Kom herind ...
C-stykke Træd op på scenen. Luk øjnene op.
Mærker du sansernes kriblende hop?
Her kan du fyldes og føle dig rig.
For store og små, grønne og grå
sætter vi tanken fri.
Kom herind ...

Skrevet til åbningen af Vendsyssel Teater den 14. januar 2017

— 12 —

Den 31. marts til den 7. april
kommer Aprilfestival til Hjørring Kommune.
Aprilfestival er et overflødighedshorn
af gratis teateroplevelser til dig og din familie.
Over 100 professionelle teatre
besøger hele Hjørring Kommune og viser
mere end 150 forskellige teaterforestillinger
for børn & unge.
Oplev teater på skoler, i institutioner,
på teater- & musikscener, i forsamlingshuse
og på gaden...
Alle billetter er gratis
og kan bestilles fra 25. marts på
www.aprilfestival.dk hvor du også kan
læse mere og se hele programmet.
Aprilfestivalen åbner vinduer til nye verdener…

