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Lille Frø rammer København

Jakob Martin Strids populære børnebog Lille Frø 
starter med, at en meteor lander hos en frøfamilie 
på femtesal. Ud kommer en lille frø. På næsten 
samme vis rammer Teater Fantast nu Aveny-T 
med en turnebil fuld af scenografi. Ud kommer fo-
restillingen Lille Frø. Nu er der nemlig Københav-
ner-premiere på dramatisering af bogen. 

Lille Frø er fræk. Og der er faktisk ikke noget at 
gøre ved det. Både eksperter og åndelige vejlede-
re opsøges, men det hjælper ikke. Han er og bliver 
slem og møder en masse modstand. Men måske 
er alt hans ballade faktisk kunst? Måske er han 
ikke gal, men genial? Ihvertfald ender det med, at 
alle hans narrestreger bliver udstillet; 
ophøjet til kunst. 

Denne kunstudstilling er forestillingen Lille Frøs udgangspunkt. Den stilles op af to kustoder, mens 
den lille frøs liv, ballade og/eller kunstneriske udskejelser bliver fortalt og gennemspillet med duk-
ker. Tilsidst bliver publikum inviteret ind i udstillingen, altså op på scenen, for at betragte 
værkerne . 
For hvad er egentlig forskellen på at være kreativ eller være destruktiv? Skal kunst provokere eller 
bare behage? Skal nogen sige at noget er kunst, før det er det? Disse overvejelser er ikke blevet 
mindre aktuelle siden bogen blev udgivet i 2005

Vel mødt til en ambitiøs børne- og familieforestilling for de 4-8 årige og deres voksne!! 

Forestillingen har nyskrevet musik komponeret af Kenneth Thordal, som udover udgivelser i eget 
navn, har skrevet musik til blandt andet flere forestillinger på det Kongelige Teater. 
Teater Fantast har dramatiseret og produceret forestillingen, og står blandt andet også bag den 
succesfulde dramatisering af Mustafas Kiosk, ligeledes af Jakob Martin Strid 

Teater Fantast består af skuespillerne Ditte Ylva Olsen og Stine Q. Pagh. Hvor Ditte også arbejder 
indenfor film/tv-mediet, er Stine den der har bragt dukkerne ind i teatret via sit virke. De to har 
kendt hinanden siden barndommen og Teater Fantast er deres fælles legeplads, hvor de nyder at 
bestemme og finde på. Helt som to små frøer! 

Forestillingen spiller i vinterferien 13-17.februar. Kl 11 + 13 + 15. 
Billetter bestilles via www.teaterbilletter.dk eller billet@aveny-t.dk

Aveny-T ser frem til, med dette gæstespil i vinterferien, at åbne dørene for familier med mindre 
børn, og på den måde skabe liv og kunst for en endnu bredere aldersgruppe, i det traditionsrige 
hus på Frederiksberg Alle 102

Læs mere på teaterfantast.dk Herunder turneplan for sæson 2019/2020

Lille Frø er produceret i 2018 i samarbejde med Thy Teater, Gyldendal samt er støttet af A.P Møller Fonden. 
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