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

Oplev Cecilie Ekens anmelderroste børnebog på 
vers ”V” som eventyrlig og musikalsk forestilling 
om en piges tab og sorg over en forsvunden 
far og hendes brændende ønske om at gøre alt 
godt igen, uanset prisen.

En eventyrlig opera om 
tab, savn og forsoning

Historien om V

Fra 9 år
Mellemtrin

16.000,- ex. moms 
ved 100 tilskuere

Børnelitteratur 
og sorg

1. sep  2021 - 
31. okt  2021

CO-PRODUKTION MED MUSIKTEATRET SAUM 
OG DEN NY OPERA I ESBJERG

Kontakt Musikteatret SAUM for nærmere 
turnéinfo og køb på www.saum.dk

https://www.zebu.nu/shows/historien-om-v/?tour=yes


Myre går i skole. Den er flittig. Læser hele natten. 
Kender alle svarene. Men hvad er der i vejen med 
Myre? Den græder på toilettet. Hjertet banker 
hårdt. Den ville jo bare være lykkelig, den lille 
Myre. Max dig op! er en ungdomsforestilling, som 
udfolder uddannelses- og præstationskulturen 
gennem humor, poesi og publikumsinddragelse.

CO-PRODUKTION
MED SIGNE KÆRUP DAHL

Fra 13 år
Udskoling

Præstation 
og stress

9.950,- ex. moms 
ved 100 tilskuere

Unik sammensmeltning af 
foredrag, musik og teater

Max dig op!

4. okt 2021 –
10. okt 2021

https://www.zebu.nu/shows/max-dig-op/?tour=yes


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

Sne og sand vandt Danske Dramatikeres Manu-
skriptpris for børn og unge 2020 for et stærkt 
formsprog og en enkel iscenesættelse, der 
berør tematikker om skilsmisse og ensomhed. 
Johan bruger fantasien som en vej væk. Men 
hvad sker der, når fantasien ikke er til at styre? 
En sjov og gribende fortælling om sneboldkam-
pe, kærlighed og svigt.

25. okt - 5. nov 2021
13. jan - 31. mar 2022

5.800,- ex. moms 
ved 60 tilskuere

Fra 10 år
Mellemtrin

Hverdagsløgn 
og ensomhed

Sne og sand
Kan man overleve 

på en løgn?

ZEBU PRODUKTION

https://www.zebu.nu/shows/sne-og-sand-2/?tour=yes


”Forestillingen taler på en spændende måde til sit 
drengepublikum om løgne, facadespil og følelser – 
de undertrykte, og dem der bare flyder over.”
Kirsten Dahl, Teateravisen 

En ny generation af teenagedrenge er på vej ind 
i voksenlivet, men hvad er det for manderoller, 
de træder ind i? Oplevelser fra de to fædres egne 
teenageår bryder frem, og store spørgsmål om 
identitet og kønsroller bliver sat på spidsen. 

Om at være ung efter #MeToo

Mand til 
mand

Fra 13 år 
Udskoling

Kønsdebat 
og identitet

9.200,- ex. moms 
ved 100 tilskuere

8. nov  2021 – 
3. dec  2021

ZEBU PRODUKTION

https://www.zebu.nu/shows/mand-til-mand/?tour=yes


Fra 7 år og fra 10 år 
Indskoling og mellemtrin

Klassefællesskab 
og dilemmaspil

9.950,- ex. moms 
ved 100 tilskuere

Det’ klasse
Når børnene er eksperter!

”Teaterdialogen er lykkedes. In Real Life.”
Anne Middelboe, Teateravisen 

Verden vendes på hovedet, når børnene bliver 
eksperter i den uforudsigelige, sjove og inter-
aktive forestilling Det’ klasse, hvor tre væsener 
fra en fjern galakse dukker op i en tilfældig 
skoleklasse. Nu er det op til børnene at lære de 
tre rumvæsener, hvordan man går i skole. Det’ 
klasse har spillet over hele landet siden 2016 og 
er en sand klassiker!

14. mar 2022 -
18. mar 2022

ZEBU PRODUKTION

https://www.zebu.nu/shows/det-klasse/?tour=yes


”Ilt kan med sin smittende livsbekræftende spilleglæ-
de få ethvert barn til at ønske at mestre en saxofon.”
Randi K. Pedersen, Teateravisen 

Ilt er en fusion af fysisk teater, akrobatik, live mu-
sik og fortælleteater. Forestillingen går filosofisk 
til værks i behandlingen af emnet om saxofoner, 
luft, ilt og åndedræt.

Bliv blæst omkuld!
Ilt

Fra 7 år 
Indskoling

1. apr 2022 – 
31. maj 2022

9.200,- ex. moms
ved 100 tilskuere 

Musikdramatik og krops-
lig historiefortælling

CO-PRODUKTION MED GLIMT

https://www.zebu.nu/shows/ilt-2/?tour=yes
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