9. NOVEMBER 2020

TEATER FANTAST OG THY TEATER
LIVESTREAMER LILLE FRØ
Otte aflyste forestillinger på Thy Teater bliver til én fælles livestreamet forestilling
for børnene i alle de syv nordjyske kommuner

Endnu engang lukker corona-pandemien kulturlivet ned. Heriblandt også Teater
Fantast som ikke kan spille forestillingen ‘Lille Frø’ for børnehavebørn og
skoleklasser i denne uge, fordi Thy Teater er corona-nedlukket.
Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget.
For hvis Corona-pandemien har lært os noget, så er det at tænke i alternativer.
Og således også Teater Fantast, der under forårets nedlukning af Danmark var
nogle af de første til at livestreame teater, netop med deres version af Jakob
Martin Strids ’Lille Frø’, som blev gjort gratis tilgængelig for børn i hele landet,
til glæde for både børnene og deres forældre.
Og glæden var så stor, at op mod 30.000 børn og voksne oplevede forestillingen
'sammen men hver for sig', og også stor nok til, at Teater Fantast for to uger
siden kunne kalde sig for vindere af Børn i Byen-prisen som ‘Årets Børneteater’.
Derfor er kvinderne bag Teater Fantast, Ditte Ylva Olsen og Stine Q. Pagh også
mere end klar til igen at omstille sig fra turné til livestream til det nedlukkede
Nordjylland, ved endnu engang at digitalisere deres forestilling som et plaster på
såret for både dem selv og de nordjyske børn.
Teater Fantast livestreamer forestillingen ’Lille Frø’ torsdag d. 12. november
kl. 10 i samarbejde med Thy Teater fra Folketeateret i København
til alle børn i de 7 nedlukkede kommuner.
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Læs mere om forestillingen her

OM TEATER FANTAST
Når man er 'fantast' gør man det umulige muligt.

Og det er præcis, hvad Teater Fantast gør med deres forestillinger, som bruger alt fra tekst, sang,
musik, animation, skyggespil, dukker og andre kreative påfund, krydret med en spandfuld
substans, humor og karakter.
I foråret 2020 gjorde de det muligt at se teater, mens landet var under nedlukning; og måske det
var årsag til, at teateret i efteråret modtog den publikumsbaserede pris for bedste børneteater ved
årets Børn i Byen-prisuddeling
Ditte Ylva Olsen og Stine Pagh har skabt Teater Fantast, fordi de gerne ville have et sted, hvor de
traf alle de kunstneriske beslutninger selv, og nu er Teater Fantast blevet deres kreative frirum.

