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PRAKTISK INFORMATION:

Alle 3 eventyr er skrevet af 
H.C.Andersen og instrueret og bear-

bejdet af Tina Kruse Andersen.
De bærbare teatre er designet og 

udført af Patricie Homolova.

Foto: Anja Littau Due

Målgruppe: 3-12 år (familie)

Priser:
1 teater, 1 time  (ca.  6 forestillinger): 

3.500 kr.+ moms
2 teatre, 1 time (ca. 12 forestillinger): 

6.500 kr.+ moms
3 teatre, 1 time (ca. 18 forestillinger): 

9.000 kr.+ moms

Ved køb af dobbelt tid (2 timer): 
5.000/9.500/14.000

(køber man dobbelt tid skal der ind-
beregnes lidt pauser, således at den 

effektive spilletid spredes
over f.eks. 2½ time)

 

”Spørg Amagermor”
Historien om den grådige gulerod.
”Spørg Amagermor” er fra H.C. An-

dersens side en lille finurlig fortælling 
skrevet som et digt. Digtet handler 

om en gammel gulerod der, i sit over-
mod, beslutter sig at gifte sig med en 
ung. Den unge gulerod sørger, men 
ikke længe, skæbnen indhenter den 

gamle og grådige. 
Man kan tage munden for fuld. Med-

virkende/Fortæller: Rudy Tom Due               
Varighed: 5-7 min.

”Tepotten”
Historien om den selvhøjtidelige 

tepotte.
H.C. Andersens ”Tepotten” handler 
om egen indbildt storhed, som let 
står for fald. Tepotten, som bryster 
sig over at være bordets dronning, 

mister sin hank og snude og ender på 
fattiggården som skåret potte. å et 
splitsekund kan skæbnen slå ind på 
nye veje og alt ser sort ud. Imidlertid 

kan man få nye chancer.  
Medvirkende/Fortæller: Lysser Kirstine 

Andersen     
Varighed: 6-8 min.

”Sommerfuglen”
Historien om den kritiske sommerfugl.

H.C. Andersens ”Sommerfuglen” 
handler om forspildte muligheder. 
En sommerfugl beslutter sig for at 

finde en partner og flyver rundt for at 
udvælge sig en blomst. Imidlertid er 

der ingen der kan leve op til sommer-
fuglens forventninger og krav, og den 

får ikke valgt i tide. Pludselig er det 
efterår og mulighederne er skrumpet 
ind. Det kan ende så gruelig galt og 

det gør det også.
Medvirkende/Fortæller:

 Patricie Homolova     
Varighed: 6-8 min.

Teater Transportable  
var i 2013 en del af konceptet 
Pink People ved H. C. Andersen 
Festivals i Odense. Her valgte 

publikum at kåre Pink People og 
dermed også Teater Transportable 
til at være festivalens mest over-

raskende og sjove indslag. 
Teater Gyda modtog

KLODS HANS PRISEN 2013.

Refusion: Godkendt

Bedst egnet til udendørs arrange-
menter, men kan dog også fungere 
indendørs i haller, storcentre mm.


