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Kære publikum
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
på www.refleksion.dk og følg
os på Facebook

Hjertelig velkommen til en ny, spændende sæson på Teater Refleksion,
der byder på teateroplevelser på tværs af landegrænser, genrer og kunstarter.
Som altid er der både humor, eftertanke og refleksion, samt en stor portion
nysgerrighed, legelyst og åbenhed for nye fortælleformer i sæsonens forestillingstilbud. Har du lyst til selv at skabe, byder programmet også på en række
inspirerende kurser og workshops.
Vi glæder os til at se dig i teatret.
Bjarne Sandborg
Teaterleder

at glemme.....at huske
To soloforestillinger på én aften
Gennem de sidste 2 ½ år har Melanie
Thompson (interdisciplinary artist (UK))
og Bjarne Sandborg (leder af Teater Refleksion) samarbejdet omkring udvikling af
personligt solo-arbejde.
Udforskningen har dels kredset omkring
kombinationen af forskellige sceniske
sprog og omkring erindring som katalysator
for opdagelse og erkendelse af nutidige
problematikker. Gennem foreningen af
deres tværfaglige erfaringer og redskaber
er skabt to meget forskellige udtryk.
Melanies udgangspunkt har været
filmmediet og temaet at huske og Bjarnes
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har været at skabe fortællinger ved brug af
objekter, lys, krop samt temaet at glemme.
Efter forestillingerne inviteres publikum til
en samtale om visionen og processen bag
samarbejdet og forestillingerne.

Teater: Teater Refleksion /
Melanie Thompson
Periode: Tors. d. 24. – lør. d. 26. august
Tidspunkt: Tors. – fre. kl. 19.30
Lør. kl. 16.00
Aldersgruppe: Voksne
Varighed: 2 timer incl. pauser
Medvirkende: Melanie Thompson /
Bjarne Sandborg
Fotos: Jan Rüsz

Program 2017/18

5

Automaton

Se lige her

Workshops i Aarhus Festuge

En virtuel dukke- og
objektteaterforestilling

I år er festuge-temaet at bygge bro. Derfor
kan publikum prøve kræfter med en work
shop i Automatoner, hvor man bygger bro
imellem dukkefører og publikum, scene og
sal. I Automatoner styrer publikum dukken
ved at dreje på eller hive i håndtaget. Derved bliver de både dukkeførere og publikum
til deres egen historie.
På denne workshop prøver vi at lave nogle
meget simple mekanismer til at kunne fortælle sjove, skæve, smukke og forfærdelige
historier. Automatoner er kendt i andre
former, bl.a. som spilledåser med dansende
ballerinaer eller trold-i-æsken-dukker.
Støttet af Aarhus Festuge og Børn og Unge,
Aarhus Kommune.
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Underviser: Kenn Lund Nielsen
Periode: Tors. d. 7. - lør. d. 9. september.
Tidspunkt: Tors. - fre.
for skoler kl. 9.30 - 12.00.
Lør. d. 9. sept. for familier kl. 13.00 - 15.30.
Aldersgruppe: Fra 8 år med voksne
Varighed: 2 ½ time
Pris: Gratis
Tilmelding nødvendig på tlf. 86 24 05 72

Hvad sker der, inden man falder i søvn?
”Se lige her” handler om den særlige tid på
dagen, hvor fantasien sætter ind, lige inden
søvnen indtræffer. En lille pige og hendes
far inviterer os ind i sin forunderlige, lille
verden og viser os billeder og hændelser i
konstant forvandling. Med leg med lys og
skyggespil trækkes publikum ind i et fantasifuldt univers. En tryg og varm oplevelse
for de små teatergængere - og de større.
”Egentlig handler ’Se lige her’ med Teater
Spektaklo mest af alt om at forundre sig
over verden. Om at se og opdage og undersøge. Det er perfekt til de 2-5 årige, der
netop hele tiden møder noget nyt i verden.”
— Teateravisen

Teater: Spektaklo
Periode: Tirs. d. 10. – lør. d. 14. oktober
Tidspunkt: Tirs. - fre. kl. 9.15 og 10.30
Lør. kl. 10.30 og 15.00
Aldersgruppe: 2 – 5 år
Varighed: 30 min.
Medvirkende: Jakob Kirkegaard
Konsulenter: Stine Lundgaard,
Bodil Alling, Eva Damholt, Bjarne
Sandborg, Mariann Aagaard, Sebastian
Vesterlund
Musik: Nielsen og Nielsen
Foto: Spektaklo
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Hunger
En marathon-teater-event skabt af Black Box Dance
Company, Teater Katapult og Teater Refleksion.
Hvad sker der, når dans, dukke- og animationsteater og ny dramatik mødes på kryds
og tværs i en storslået scenekunst-hybrid?
Med et stærkt hold af scenekunstnere fra
hele Europa byder ”Hunger” på en ny og
anderledes teateroplevelse, hvor mødet
mellem forskellige kunstarter og en helt unik
tilblivelsesproces er central.
I perioden september – oktober 2017 vil
en stafet mellem de tre teatre cirkulere, og
herudfra bliver 6 korte, sceniske værker til.
Trådene samles, når de seks korte værker
bliver blandet og omskabt til den endelige
og unikke forestilling ”Hunger”.
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Hvis du har appetit på eksperimenterende
teater, der går nye veje, vil ”Hunger” uden
tvivl stille din sult.
Et Aarhus 2017-projekt
Bemærk:
Entré: gratis
Billetsalg endnu ikke åbent.
Se hjemmeside for nærmere oplysninger.

Teater: Black Box Dance Company, Teater
Katapult og Teater Refleksion
Periode: Lør. d. 11. – søn. d. 12. november
Tidspunkt: Lør. kl. 20.00 – søn. kl. 16.00
NB! Spillested: Godsbanen åben scene
Aldersgruppe: Voksne
Varighed: 45 min.
Medvirkende: Dansere, skuespillere og
dukkeførere fra de tre teatre
Instruktør: Jacob Stage
Foto: Jacob Stage
(fra workshop januar 2017)
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Gerdas rejse
Tag med på en labyrintisk rejse i
Gerdas fodspor. Gerda, der med
sin varme og sin urokkelige kærlighed overvandt hekseri, røvere og
Nordpolens isnende kulde for at nå
frem til Snedronningens slot.
”Nærværende sanseteater, og det
er ikke kun for børn”
— Teateravisen
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”En rejse, som – via suveræne
visuelle teknikker og finurlige rum
indretninger – overvælder visuelt
og sætter øjnene på stilke”
”Gerdas rejse” er et eksempel på
teater af international klasse og
et forbilledligt eksempel på, at
samarbejder med udenlandske
kunstnere kan få 1+1 til at give
meget mere end 2”
Aarhus Stiftstidende

Teater: Teater Refleksion
Periode: Søn. d. 19. november
– søn. d. 17. december
Tidspunkt: Søn. kl. 11.00 og 13.00
Tirs. – ons. kl. 9.00, 11.00 og 13.00
Tors. 30. nov. og 14. dec. kl. 9.00,
11.00 og 13.00
Tors. 23. nov. og 7. dec. kl. 17.00 og 19.00
(Bemærk: kl. 19.00: kun for voksne)
Aldersgruppe: Fra 6 år
(Obs. tors. 19.00: kun for voksne)
Varighed: 90 min.
Koncept: Mariann Aagaard
Scenografi: Mariann Aagaard,
Paolo Cardona, Christophe Loiseau,
Olive Guillemain
Lysdesign: Produktionsholdet
Teknik/værksted: Morten Meilvang
Laursen, William Højberg Nielsen, Sander
Rosenkilde, Rebekah Caputo, Bodil
Buonaventzen, Niels Willum Andreasen,
Peter Eskildsen, Redia, Wahlberg
Foto: Christophe Loiseau
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Kasse-Madsen
Ordløst dukketeater om ensomhed og venskab
En dag dukker en kasse pludselig op i Madsens velordnede
univers, og hans hverdag er for altid
forstyrret. Han forsøger at slippe af
med kassen, men uden held. Der
kommer flere, og Madsen bliver
på alle måder udfordret i sin vante
forståelse af sig selv og sin verden.
Men kasserne vil ham det i virkeligheden godt, og Madsens lille verden
bliver befolket af liv og venskab.
”Mesterlig kassetænkning”
”Teater, når det er allermest intenst,
magisk, morsomt og handler om de
store ting i livet”
– Børneteateravisen
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”Børnene jubler højlydt over
øjeblikkets magi”
Politiken
”Teater Refleksion maler kompetent og fantasifuldt… betagende
sindbilleder på livets faser og
forunderlighed”
Aarhus Stiftstidende

Teater: Teater Refleksion
Periode: Søn. d. 21. – tors. d. 25. januar
Tidspunkt: Søn. kl. 14.00 og 15.30
Man., ons., tors. kl. 9.30 og 11.00.
Tirs. kl. 9.30 og 17.00.
Aldersgruppe: Fra 6 år
Varighed: 40 min.
Medvirkende: Bjarne Sandborg, Sif Jessen
Hymøller, Outi Sippola
Instruktør: Espen Dekko
Dukker/scenografi: Mariann Aagaard
Musik: Max Bering
Foto:Jan Rüsz
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Afgangsfilm

I nattens lys

The Animation Workshop

En magisk oplevelse
af lyset i mørket

Få et unikt indblik i de nye, flotte fortællinger fra Animation workshop, når animatorer
fra skolen kommer og præsenterer filmene.
Kom og oplev nye kunstneriske og tekniske
dimensioner og bliv betaget af de personlige udtryk og den høje kvalitet, der er i hver
enkelt produktion.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til animatorerne både om filmene og
om uddannelserne på Animation Work
shop, som nu har nået et meget højt
niveau internationalt.

14

Teater Refleksion

Periode: Tors. 1. februar
Tidspunkt: Kl. 19.00
Aldersgruppe: Unge og voksne
Pris: 50 kr.
Foto: Less than Human

Solsorten synger og byder natten
velkommen. Snart sover alle - på nær én, der
ikke kan sove, én, der er nysgerrig efter at
vide, hvem der passer på natten.
Sådan begynder en eventyrlig rejse
gennem den mørke og smukke nat, indtil
solsorten igen hilser en ny dag velkommen
med sin sang.
”I nattens lys” er co-produceret med
Imaginate og Red Bridge Arts med støtte fra
den skotske regerings Edinburgh Festivals
Expo Fund

Teater: Teater Refleksion
og Andy Manley
Periode: Lør. d. 10. – Tors. d. 15. februar
Tidspunkt: Lør. - søn. kl. 14.00 og 15.30
Tirs. - tors. 9.30 og 11.00
Aldersgruppe: 3 - 6 år og voksne
Varighed: 40 min.
Medvirkende: Andy Manley
Manuskript: Andy Manley, Mariann
Aagaard, Bjarne Sandborg
Instruktør: Bjarne Sandborg
Scenografi: Mariann Aagaard
Musik/lyddesign: Daniel Padden
Lysdesign: Anders Kjems
Værksted/teknik: Morten Meilvang
Laursen, William Højberg Nielsen, Amanda
Axelsen Sigaard, Rebekah Caputo
Foto: Bo Amstrup

Få værktøjer til
at blive din
egen filmskaber

Prøv kræfter med den spændende stop-motion-teknik og lav din helt egen dukkefilm!
På Teater Refleksion arbejder børn og
voksne sammen om at skabe deres film,
når teatret holder eftermiddagsworkshops
for hele familien. Tag gerne en af dine egne
figurer/dukker på ca. 10 cm med, så den
kan få hovedrollen i jeres film.
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Underviser: Kenn Lund Nielsen
Periode: Tors. d. 15. – fre. d. 16. februar
Tidspunkt: Kl. 13.00 - 16.00
Aldersgruppe: Fra 8 år med voksne
Varighed: 3 timer
Pris: 100 kr. pr. deltager

Teater Refleksion har flere workshops, der henvender sig
til skoler og tilbyder en indgang til leg og læring gennem
animation og dukketeatrets særlige virkemidler.
Lys i mørket
Børnene laver flotte, lysende væsner eller
rumskibe, der får deres helt eget liv, når de
kommer ind i mørket.
Fra 2. klasse

Anvendt animation
Med Stop-motion-teknikken åbnes ind til
en helt anden måde at fortælle historier på.
Et redskab, klassen kan vende tilbage til
igen og igen.
Fra 2. klasse

Dukketeater som pædagogisk værktøj.
Uddannelsesmodul til undervisere, lærere
og pædagoger.
Enkle metoder til udvikling af fantasifulde
dukker og figurer og introduktion til grundlæggende dukkeføringsteknikker, som let
kan overføres til undervisningsbrug.
Læs mere om de forskellige tilbud og
muligheder på vores hjemmeside.
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Når gaflerne danser
En eventyrlig rejse

fuld af overraskelser

Et vindpust sætter liv i den blomstrende
dug, der får guitaren til at spille, så gaflerne
klirrer af fryd. I denne stemningsulde forestilling lever helt almindelige hverdagsting
som gafler og vinpropper deres eget liv, og
på poetisk vis går rum, krop, lys og lyd op i
en højere enhed.
”Stærkt æstetisk udtryk”
”Særprægede musikalske kompositioner
og lytteværdige lyde. Smukke billeder og
formationer i rummet”
– Teateravisen
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Teater: Carlsen & Becker, 		
Teater Nordkraft
Periode: Søn. d. 18. – tirs. d. 20. marts
Tidspunkt: Søn. kl. 14.00 og 15.30
Man. - tirs. kl. 9.30 og 11.00
Aldersgruppe: 2 - 6 år og voksne
Varighed: 35 min.
Medvirkende: Claus Carlsen,
Lisa Becker
Manuskript/scenografi: Cathrine
Sombsthay, Claus Carlsen, Lisa Becker
Instruktør: Cathrine Sombsthay
Foto: Bart Kootstra

Den eneste anden

Kursus i dukkekonstruktion

En absurd, melodramatisk
kærlighedsthriller

Teater Refleksions dukkemager kan
nu igen tilbyde et koncentreret kursus i
dukkekonstruktion.

Den enes død, den andens brød.
Men hvad nu, hvis den ene pludselig
fortryder den andens død? Er der så
nogen vej tilbage?
Den eneste anden er en skrupskør
cocktail, fuld af kærlighed, humor og krimi,
hvor næsten alt dét, der kan ske, sker:
Liv opstår, to væsner mødes, kærlighed
gnistrer, begæret tager over, og døden
venter lige om hjørnet.
I denne underholdende slapstickkærlighedsthriller er hele følelsesregistret
i spil, og forestillingen kommer rundt om
både forelskelse, begær, jalousi og vrede.
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Teater: Teater Refleksion, Maskineriet,
Teater Kapok
Periode: Tors. 5. – tirs. d. 10. april
Tidspunkt: Tors – fre., man. – tirs.
kl. 9.30 og 11.00
Lør. kl. 14.00 og søn. kl. 14.00 og 15.30.
Aldersgruppe: Fra 8 år og voksne
Varighed: 40 min.
Medvirkende: Stine Lundgaard,
Loui Danckert
Instruktør: Bjarne Sandborg
Konsulent: Espen Dekko
Dukker: Mariann Aagaard
Foto: Jutland Station / Michaela Cavanagh,
Teresa Weikmann

Underviser: Mariann Aagaard
Periode: Man. d. 28. maj – lør. d. 2. juni
(begge dage inkl.)
Tidspunkt: Dagligt kl. 9.00 – 18.00
Varighed: 48 timer
Aldersgruppe: Voksne
Pris: 5.850 kr.

Der arbejdes med alle former for
konstruktioner af teaterdukker ud fra
deltagernes individuelle ønsker og behov.
Læs mere om kurset på www.refleksion.dk

Kursus i dukkeføring
Har du også lyst til finde ud af, hvordan
dukkeførerne i Teater Refleksions
forestillinger kan få dukkerne til at udtrykke
sig så nuanceret?
På dette kursus vil deltagerne blive
introduceret til grundlæggende

dukkeføringsteknikker. Der trænes basal
bevægelsesteknik, fokus, dynamik,
undertekst, ordløs fortælling m.m.

Underviser: Bjarne Sandborg,
Mariann Aagaard
Periode: Lør. d. 11. –
Søn. d. 12. august 2018
Tidspunkt: Dagligt kl. 9.00. - 17.00
Pris: 2.500 kr.
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Pris og rabatter

Kom med klassen,
børnehaven eller
dagplejen i teatret

Voksne:100 kr.
Voksne ifølge med barn: 60 kr. pr. person.
Børn og unge (u. 25 år): 60 kr.
Pensionister og studerende (o. 25 år): 60 kr.
Grupper over 5 personer: 60 kr. pr. person.
Aarhus’ kommunale børnehaver:: 15 kr. pr.
billet indtil 31.12.2017. Ellers 30 kr. pr. billet.
Aarhus’ kommunale skoler: 30 kr. pr. billet.
(Obs. Der findes en refusionsordning for skoler
og institutioner i Aarhus Kommune.
For nærmere info se næste side.)

Teater Refleksion er refusionsgodkendt.
Det betyder, at kommunale skoler og institutioner kan se teater til halv pris. Aarhus
Kommune har yderligere et puljetilskud til
kommunens egne skoler både til teaterbilletter og til forestillinger, der spiller ude på
skolen. I praksis kan kommunale skoler i
Aarhus derfor komme gratis i teatret.
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Alle priser og rabatter er med forbehold for
ændringer. De fleste forestillinger er egnet
for både børn og voksne. Hvis du kommer
sammen med børn, bedes du sørge for, at
de opfylder minimumsalderen, der fremgår
ved hver enkelt forestilling.
Du er altid velkommen til at kontakte teatret
med spørgsmål til forestillinger, priser og
adgang for kørestolsbrugere.
Du kan købe billetter til alle vores forestillinger på www.refleksion.dk
Skoler og institutioner kan booke billetter
telefonisk på tlf. 86240572.

Der kan være særlige projekter eller
tilskudsmuligheder. Kontakt teatret for at
høre om din institutions muligheder. Tilmeld
dig også vores nyhedsbrev særligt henvendt til skoler eller børneinstitutioner.
Læs mere på www.refleksion.dk

Kalender
Periode

Titel

Alder

1. februar

Afgangsfilm

unge og voksne

24. – 26. august

At glemme....at huske

voksne

10. – 15. februar

I nattens lys

3-6 år og voksne

7. – 9. september

Automaton

fra 8 år med en voksen

15. - 16. februar

Få værktøjer til at blive

fra 8 år med voksne

10. – 14. oktober

Se lige her

2-5 år

din egen filmskaber
18. – 20. marts

Når gaflerne danser

2-6 år og voksne

5. – 10. april

Den eneste anden

fra 8 år og voksne

11. - 12. november

Hunger

voksne

19. november – 17. december

Gerdas rejse

fra 6 år. (Obs. torsdage
kl. 19 kun for voksne)

28. maj – 2. juni

Kursus i dukkekonstruktion

voksne

21. – 25. januar

Kasse-Madsen

fra 6 år

11. – 12. august

Kursus i dukkeføring

voksne

Design: Oddfischlein

Tilskudsgivere og sponsorer

Tryk: www.narayana.com

KONSUL GEORGE JORCK OG
HUSTRU EMMA JORCK ’S FOND
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Teater Refleksion stræber efter at levere teater af højeste kvalitet – både hvad angår indhold
og udtryk. Teatrets særkende er brugen af dukker og animationer på scenen, hvor dukken
står som centralt objekt og medie. Ofte er det eksistentielle temaer der tages op i en atmos
fære af ro, koncentration og nærvær, som giver både børn og voksne rum til fordybelse.
Formålet er at inspirere, anspore og opmuntre publikum til at tage de udfordringer op, som
opstår i en til tider kompliceret og uoverskuelig verden – og at agere kompetent og meningsfuldt herpå. Det gøres ved at tale til både sanser og intellekt og fordrer et åbent og nysgerrigt
sind, der er indstillet på indlevelse og opsat på oplevelse – netop, som man ser det hos børn.

Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond
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Jyllandsgaarden
Frederiksgade 72b, 1.
DK - 8000 Aarhus C
T: (+45) 86 24 05 72
refleksion@refleksion.dk
www.refleksion.dk

