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”Når vi for alvor spejler os i præstationsræset, 
så er det, når de tre skuespillere står forrest 
på scenen og fortæller om situationer, hvor 
forventningerne er blevet for store.” 
Teateravisen, Morten Hede

Max dig op! er en musikalsk og animeret 
ungdomsforestilling om præstationspres, 
ensomhed og global ulighed. Vi følger en 
flittig myre, der så gerne vil gøre det godt. Men 
hjertet banker vildt i kroppen. Hvad er der i 
vejen? Den ville jo bare være lykkelig...

Fablen om den flittige myre

MAX 
DIG OP!

Fra 13 år
Udskoling

10.500,- ex. moms 
ved 100 tilskuere

Præstationspres 
og fabelfortælling

Turné 
janar 2023

Co-produktion 
Signe Kærup Dahl og ZeBU

https://www.zebu.nu/shows/max-dig-op-turne-22-23/?tour=yes


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

Sne og sand vandt Danske Dramatikeres 
Manuskriptpris for børn og unge 2020 for 
et stærkt formsprog og en enkel iscene- 
sættelse. Forestillingen kredser omkring 
tematikker som skilsmisse og ensomhed i 
en fortælling om drengen Johan, der bruger 
fantasien som en vej væk. Men hvad sker 
der, når fantasien ikke er til at styre?

Kan man overleve på en løgn? 

SNE OG 
SAND

Fra 10 år
Mellemtrin

6.200,- ex. moms 
ved 60 tilskuere

Hverdagsløgn 
og ensomhed

Turné efter 
forespørgsel

https://www.zebu.nu/shows/sne-og-sand-turne-22-23/?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 

Bevægelsen #MeToo har bredt sig til hele 
verden og vakt enorm debat om køn og 
ligestilling. Mand til mand sætter spot på 
en ny generation af teenagedrenge, der er 
på vej ind i voksenlivet, for hvad er det for 
manderoller, de træder ind i?

Om at være ung mand 
efter #MeToo

MAND TIL 
MAND

Fra 13 år 
Udskoling

Kønsdebat 
og identitet

9.200,- ex. moms 
ved 100 tilskuere

Turné efter 
forespørgsel

https://www.zebu.nu/shows/mand-til-mand-turne-22-23/?tour=yes


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

På scenen står en mand med sine saxofoner. 
Mellem hvert et pust, under hver historie 
og mellem hver en sætning, deler vi et ån-
dedrag. Oplev en musikalsk og akrobatisk 
forestilling om saxofonens historie og 
åndedrættets betydning.

Bliv blæst omkuld!
ILT

Fra 7 år 
Indskoling

Turné efter 
forespørgsel

9.200,- ex. moms
ved 100 tilskuere 

Musikdramatik og krops-
lig historiefortælling

Co-produktion 
GLiMT og ZeBU

https://www.zebu.nu/shows/ilt-turne-22-23/?tour=yes


Pesten rammer alle. Har menneskene 
forbrudt sig mod naturens orden? Kong 
Ødipus vil vide besked. Han afdækker lag 
for lag årsagen til sit lands krise. Men hans 
nådesløse efterforskning bliver samtidig 
hans skæbne. Hvordan skal ikke afsløres 
her. Kom selv og oplev Ødipus. 

Verdens første krimi

Fra 16 år 
Undskoling

Turné 19. sep – 
14. okt 2022

9.600,- ex. moms
ved 150 tilskuere 

Mytologi 
og skæbne

ØDIPUS

Gæsteproduktion 
Teater2Tusind

https://www.zebu.nu/shows/oedipus-turne/?tour=yes
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