
Turné-informationer:
Spilleareal: 7 m. bred - 4 m. dyb - 3 m. høj

Opstillingstid: 2 timer
Nedpilning: 2 timer

Alm. strøm adgang 10 m.
Mørklægning påkræves.

Pris: 12.000,- op til 100 publikummer
Prisen er inkl. transport.

Refusions-godkendt.

Bæredygtigt Teater
Kostumerne er frembragt af stofrester 

og stof fra gl. kostumer vi fandt på Gydas lager. Lige-
ledes er scenografien dannet af tidligere forestillingers 

scenografidele og møbler er købt brugt af private.
Vi valgte at bruge penge på at udskifte 

vores lamper, så vi nu har et mindre strømforbrug.

Allegade 21, 5000 Odense C
Telefon: 26289715 www.teatergyda.dk

teatergyda@live.dk
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KONGEN 
AF OSTERIGET

en børnekomedie  
for de 5-10 årige



Medvirkende: 
Lysser Andersen og Winni Ellegaard

Instruktør: Frank Gundersen
Dramatiker: Tina Kruse Andersen

Teknik og dyr: Jonas Thompson/Amalie Tønnes
Musik og lyd: Kell Dalager

Dukker og kostumedesign: Patricie Homolova
Skrædder: Susanne Plejdrup
Scenografi: Frank Gundersen
Foto: Søren ”Mandela” Nilson

Plakat: Patricie Homolova

Producent: Teater Gyda

Kong Gulerod hersker over sit osterige, han elsker ost, 
men det gør mus også, så dem er der mange af.
Dronning Ingefær er skrækslagen og kongen  

er i vildrede. Hvordan løses problemet? 
Katte, en masse katte og musene forsvinder. 
Men hvad så – når der er for mange katte ?

Dette er, oprindeligt, en gammel arabisk fortælling, 
her fortalt i en munter leg med publikum, 

som får lov til at spille folket. 
I løbet af forestillingen kommer vi rundt om  

temaerne: egenrådighed kontra medbestemmelse, 
hurtige løsninger kontra de mere langsommelige, 

og til sidst men ikke mindst: 
ensomhed kontra fællesskab. 

Og så skal vi synge – om alt det vi oplever. 

KONGEN AF OSTERIGET
 En børnekomedie.

For de 5-10 årige /indskolingen
Varighed 50 min.

TAK TIL:
Odense Kommune,

Dansk Dramatikerforbund,
Dansk Artist Forbund,
Konsul George Jorck og

Hustru Emma Jorcks Fond og
Vollsmose bestemmerpuljen




