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Ilt er en fusion af fysisk teater, akrobatik, live musik og 
fortælleteater. Forestillingen går filosofisk til værks i 
behandlingen af emnet om saxofoner, luft, ilt og ånde-
dræt. Forestillingen spiller for 100 publikummer uden 
belysning og for 100/150 m. belysning. Kontakt ZeBU 
for nærmere info og pris.

Bliv blæst omkuld!
Ilt

Fra 7 år 
Indskoling & mellemtrin

1. - 31. okt 2020 
12. - 31. maj 2021

8.600,- ex. moms
ved 100 tilskuere 

Musik & 
akrobatik

Co-produktion 
med GLiMT

”Ilt kan med sin smittende livsbekræftende 
spilleglæde få ethvert barn til at ønske at 

mestre en saxofon.”

RANDI K. PEDERSEN, TEATERAVISEN

Teater helt tæt på

https://www.zebu.nu/turne/ilt-3/


ZeBU & teatret Kalder på Venus er gået sammen om en 
pakke, hvor pigerne og drengene kan opleve teater om 
køn og identitet – hver for sig. Mand til mand går i dialog 
med drengene omkring dagens manderoller efter #Me-
Too, mens Generation Krop tager pulsen på kvinders for-
hold til egen krop. Begge forestillinger kan spille samtidig 
i hvert sit lokale, men kan i øvrigt også købes enkeltvis.

Mand til mand 
Generation Krop 

”Med sit specifikke fokus på mande-identitet, 
involvering og debat har ’Mand til mand’ 

virkeligt meget at tilbyde drengepublikummet.”

KIRSTEN DAHL, TEATERAVISEN

Kønsdebat 
& identitet

Fællespris 18.000,- 
ved 2 x 80 tilskuere

Mand til mand 8.600,-  
ved 100 tilskuere

12. - 31. 
okt 2020

Fra 13 år 
Udskoling

Generation Krop 10.500,- ved 
60 tilskuere / 8.500,- ved 30

Alle priser 
ex. moms

Ét tema, 
to forestillinger

”...brænder for at fortælle de unge og selvkritiske 
piger (og drenge) to ting: ”I er allesammen sinds-
sygt smukke” og ”Giv plads til en brownie i dit liv!”
MORTEN HEDE, TEATERAVISEN

https://www.zebu.nu/turne/mand-til-mand-generation-krop/


Mørket sænker sig over boligblokken, og Johan har 
mistet sin nøgle. Hvornår kommer mor hjem? Johan 
bruger fantasien som flugt. Men hvad sker der, når fan-
tasien ikke er til at styre? En sjov og gribende fortælling 
om sneboldkamp, kærlighed og svigt.

”...stykket ligner et, der oplagt skal rundt 
på hver en folkeskole i landet.”

GUDRUN HAGEN, TEATERAVISEN

26. okt - 15. nov 2020
6. april - 2. maj 2021

5.600,- ex. moms 
ved 60 tilskuere

Fra 10 år
Mellemtrin

Hverdagsløgn 
& ensomhedTeater helt tæt på

Sne og sand 
Kan man overleve på en løgn?

https://www.zebu.nu/turne/sne-og-sand-3/


Cecilie Ekens anmelderroste børnebog på vers V 
bliver til en stærk og rørende fortælling om en piges 
sorg over en forsvunden far, hendes hemmelige ven 
V og deres brændende ønske om at få faren hjem 
igen, uanset prisen. 

En eventyrlig opera om 
tab, savn og forsoning

Historien 
om V

”Den måde savn og sorg behandles er både 
håndgribelig og konkret, mystisk og abstrakt.”

BETINA REX, TEATERAVISEN

Co-produktion med Musikteatret 
SAUM og Den Ny Opera i Esbjerg

Fra 9 år
Mellemtrin

1. - 30. nov 
2020

16.000,- ex. moms 
ved 100 tilskuere

Cecilie Eken 
& savnTeater helt tæt på

https://www.zebu.nu/turne/historien-om-v-2/


Verden vendes på hovedet, når børnene bliver eks-
perter i den uforudsigelige forestilling Det’ klasse. Tre 
væsener fra en fjern galakse dukker op i en tilfældig 
skoleklasse, og nu er det op til børnene at lære de tre 
rumvæsener, hvordan det er at gå i skole.

”Teaterdialogen er lykkedes. 
In Real Life.”

ANNE MIDDELBOE, TEATERAVISEN

Turné efter 
forespørgsel

Fra 7 år & fra 10 år 
Indskoling & mellemtrin

Klassefællesskab 
& improvisation

9.600,- ex. moms 
ved 100 tilskuere

Når børnene er eksperterne

Det’ klasse

Teater helt tæt på

https://www.zebu.nu/turne/det-klasse-2/
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