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Vildskud er Danmarks største festival for uafhængig scenekunst. Vores mål er at give undergrunden i dansk scenekunst en platform til
at møde et bredt publikum, møde hinanden på
tværs af genrer og arbejdsmetoder, samt udvikle
sig.
Vildskud dyrker undergrundens scenekunsmiljø
ved at skabe et åbent rum, hvor den gode idé
kan plantes, undersøges og afprøves. Både festivalen og forestillingerne opstår af kærlighed til
scenekunsten; Vildskud er en fejring vækstlaget.
Vildskud er en platform for læring og eksperimenter, og alle festivalens forestillinger er
valgt ud fra deres nytænkende tilgange til hvad
scenekunst kan; både stilistisk og tematisk.
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VILDSKUD VIL GERNE TAKKE
Årets jury
- Christine Worre Kann, Teaterleder v. Teatergrad
- Per Scheel-Krüger, Kunstnerisk leder v. GROB
- Sidsel Ramdal, Teaterleder v. Anemonen
- Charlotte Schmidt Frandsen, Repræsentant for Teater- og Performancestudier
- Anna Ellen Bruun Sønderup, Repræsentant for Teater- og Performancestudier
- Anna Kantinka Ebbe, Repræsentant for Quonga
- Arne Johannsen, Repræsentant for DATS
- Peter Rafn Dahm, Repræsentant for DATS
- Troells Toya, Rektor ved Skuespillerakademiet
Årets jury beslutter hvilken forestilling som skal vinde årets udviklingspris ved Vildskud 2019!

Årets konsulenter
- Ida Janku Ravn Homilius tilknyttet forestillingen The Impeccable
Mr. Happy
- Jovana Zoric tilknyttet forestilingen Smadreland
- Lau Tobias Tronegård-Madsen tilknyttet forestillingen Mænd der
elsker mænd
- Linnea Lorenzen Fabricius tilknyttet forestillingen Træk et nummer
- Anna Skanborg tilknyttet forestillingen Det man siger, er man
selv
- Stine Duch Teglgaard tilknyttet forestillingen BAKASH
- Emma Kørnov tilknyttet forestillingen First Time
- Dominyka Skarbaliute tilknyttet forestilling I’m in love with my
plants
De dramaturgiske konsulenter har vejledt hver deres gruppe og
forestilling i gruppernes slutspurt. Konsulenterne er fundet i et
samarbejde med Foreningen af Danske Dramaturger – FDD.
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HOLDET BAG VILDSKUD
Mia Bech Sørensen _ projektleder
Nina Spile _ projektleder/økonomiansvarlig
Candace Job _ pr-ansvarlig
Mads Klyhn Andersen _ blæksprutte
Magnus Løvkvist _ frivilligansvarlig
Barbara Rousset _ jury og konsulentansvarlig
Camilla Rasmussen _ eventansvarlig
Nikita Fernando _ eventansvarlig
Vibeke Blindbæk Schou _ SoMe-ansvarlig
Stefan Grage _ Medie- og webmand

SAMARBEJDSPARTNERE

5

TIRSDAG
6. AUGUST
15

Åbningsceremoni

17

Et Stykke af Mig

//Christianshavns
Beboerhus

						

1730

//Skuespillerakademiet

Cæsar eller demokrati!

//ZeBu

1815 Mig og min
menstruationskop			
1830 First Time
1930 Det er en sang
der ligner os
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20

Træk et nummer

21

Sulajmas Drøm

21

Den Sidste Nadver

		

//Zebu (foyer)

//CB - Store Sal
//CB - Biografen

//Skuespillerakademiet
//CB - Store Sal
//ZeBu

ONSDAG
7. AUGUST
15

The Impeccible Mr.Happy

16

Bakash

17

Det er en sang
der ligner os

1830 Smadreland
19

Det er en sang
der ligner os

20

Er Du Blevet Anderledes

2030 Der er altid en ny dulle
på Drunken Flamingo
2145 First Time 		

//Anemonen
//CB - Store Sal
//CB - Biografen

//Anemonen

//CB - Biografen

//CB-Store Sal
//Huset KBH-VOX

//CB - Store Sal
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TORSDAG
8. AUGUST
1530 Smadreland			
16

//Anemonen

Der er altid en ny dulle
på Drunken Flamingo

//Huset-KBH - VOX

1730 Der er altid en ny dulle
på Drunken Flamingo

//Huset-KBH - VOX

1730 First Time 		
18

Mænd der elsker mænd

1915 The Impeccible Mr.Happy
2015 Bakash				
2110 Mænd der elsker mænd
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//CB - Store Sal
//CB - Biografen

//Anemonen

//CB - Store Sal
//CB - Biografen

FREDAG
9. AUGUST
12

Den Sidste Nadver

//ZeBu

1330 Gloria’s Garden

//CB - Biografen

1530 Sulajmas Drøm

//CB - Store Sal

1630 Bare Mig Selv 		

//Tårnby Teater

1630 Det er en sang
der ligner os

//CB - Biografen

1745 First Time 		

//CB - Store Sal

						

1815 i’m in love with my plants

//ZeBu

1915 Mig og min Menstruationskop

//ZeBu
Foyer

							

2030 Mænd der elsker mænd
21

Det man siger, er man selv

//CB - Biografen
//ZeBu
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LØRDAG
10. AUGUST
10

i’m in love with my plants

1115 Gloria’s Garden

//ZeBu
//CB - Biografen

					

1130 Træk et Nummer

//Skuespillerakademiet

1245 Det man siger, er man selv
1315 Gloria’s Garden

//CB - Biografen

1330 Er Du Blevet Anderledes
14

//ZeBu

//CB - Store Sal

Mig og min Menstruationskop

//ZeBu
							 Foyer

1445 Et Stykke af Mig

//Skuespillerakademiet

1615 Bare Mig Selv 			
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19

Cæsar eller Demokrati!

20

Mænd der elsker mænd

						

//Tårnby teater
//ZeBu
//CB - Biografen

Site-specific workshop
Workshoppen blev afholdt fra d. 2.-5. august og resultatet bliver vist under festivalen. Mere info, om hvor
og hvornår visningerne vil finde sted, vil være at finde i
festival centrum.
Events (alle i Christianshavns Beboerhus)
Netværks speeddating d. 8/8 kl. 16.30 - Her vil man få
mulighed for at møde nogen i scenekunstnetværket
som du måske ikke lige havde tænkt dig at snakke med
ellers. Festival deltagere er velkomne (både publikum
og spillere).
Open Mic + efterfølgende koncert d. 9/8 kl. 19.30 Maks 10 minutter pr. “act” Det kan være alt fra en digtoplæsning, prøve noget stand up af, en lille scene fra
noget du arbejder på eller gerne vil prøve af. Festival
deltagere er velkomne. (Både publikum og spillere).
Netværksbrunch d. 10/8 kl. 10 - Alle interesserede er
inviteret til netværksbrunch arrangeret af DATS og
Vildskud.
Fester (alle i Christianshavns Beboerhus)
Åbningsfest d. 6/8 kl. 15 - Velkommen til Vildskud 2019!
Der vil være lidt til ganen, der kan købes billetter og
man kan se præsentationer af årets forestillinger. Alle
er velkomne.
Afslutningsfest d. 10/8 kl. 21 - juryprisen vil blive uddelt
og så skal der danses til Spotify Battle.
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ER DU BLEVET
ANDERLEDES
Rød

Du(e)

”Jeg er blevet fuldstændig besat af
tanken om at få en undulat”

45 min |
Christianshavns Beboerhus - Store sal | 07. aug. 20.00, 10. aug. 13.30

12

”Jeg skriver det her brev til dig fordi,
at jeg har brug for at fortælle, hvor
fucking ondt du gør.”
”Jeg har tilladt mig at stjæle et par
sildemadder.”
”Og husk på, at det hele blot har gået
ud på at snyde danskerne!!!!!”
”Er du blevet anderledes” er en forestilling, som bygger på skriftlige vidnesbyrd, indsendt af anonyme danskere, der giver indblik i nogle unikke
oplevelser, som samtidig viser sig at
være universelle.
Iscenesættelse af kollektivet Rød
Du(e): Christian P. Mikkelsen, Jonathan
Vitting, Kamille Jahncke, Katinka Launbjerg, Mille Nor Koefoed og Oline Zilstorff
Idé og koncept: Kamille Jahncke og
Mille Nor Koefoed
Skuespillere: Katinka Launbjerg og Martin Nielsen
Musik: Frederik Levin Rasmussen

55 min | ZeBu - Store sal | 6. aug. 21.00, 9. aug. 12.00

Den Sidste Nadver

Teater Puls

I ’Den sidste nadver’ byder vi dig indenfor til en
skæbnesvanger genforeningsmiddag hos en tæt
vennegruppe. De bestemmer sig for at lege en
uskyldig leg: de skal dele alt de modtager på deres
telefoner i løbet af middagen med hinanden. Kan
det tætte gymnasievenskab holde til de sandheder der bipper ind på bordet? Forestillingen giver
indblik i, hvad det kan betyde at være ung i år
2019, og sætter spørgsmålstegn ved hvordan vi
omgås hinanden, og måden vi bruger sociale medier på.
Skuespillere: Emilie Lembek, Frederik August Wallind, Amalie Mørup, Christian Mondrup, Emma Marie Nielsen, Oliver Birch
Instruktion: Minna Højholt
Lys: Jeremayah Pawel
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Mig og min
Menstruationskop
1 Time |

ALT

ZeBu - Foyer | 6. aug. 18.15 , 9. aug. 19.15, 10. aug. 14.00

Navigation i den feministiske
slagmark 101
10 spørgsmål, “Mig og min
Menstruationskop” måske/måske
ikke giver dig svar på:
1. Må kvinder spille på herrehold?
2. Kan kvinder bruge viagra?
3. Må feminister også barbere
ben?
4. Hvorfor kan kvinder ikke læse
kort?
5. Hvilke kvinder er bedst i
sengen?
6. Hader feminister mænd?
7. Kan kvinder multitaske?
8. Er kvinder bedre til at køre bil
end mænd?
9. Hvad mener kvinder, når de siger ‘okay’?
10. Er feminisme for alle?
Dramatiker/intruktør: Annika Taylor
Skuespillere: Ida Bjørn Jensen, Therese
Bilfeldt, Ida Marie Berndt, Tine Hammarbo, Josefine Lindegaard, Tanja Møller,
Maja Rikita Sole Pedersen.
Tegner og grafiker: Sinead Shahrzad
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1 Time | Anemonen | 7. aug. 18.30, 8. aug. 15.30

Smadreland
Teater
Træk et Nummer

RÅ

Vi var jo kun børn. Var vi ikke? I skovbørnehaven
d. 14. juni 2002 leger 5 børn i hulen. En leg som
ender i en tragedie.
Nu er de 5 børn blevet voksne og husker tilbage
på dagen, hvor deres liv ændrede sig.
Den musikalske forestillingen giver gamle børnesange ny betydning og udforsker hvor grænsen
går, når legen river én ud på et vildspor. Og
hvordan takler man livet, når en 20 år gammel
episode brænder i baghovedet som en slem
hovedpine?
Skuespillere: Mia Plantin, Malthe Saunte, Alberte
Riis, Alexis Ibsen, Minna Flyholm Thode, Sofie
Jul Nielsen
Instruktør: Kristine Munk Bidstrup
Scenetekniker: Mikkel Møller-Larsen
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i’m in love with my
woo Collective

plants

16

ZeBu - Store sal | 9. aug. 18.15, 10. aug. 10.00

40 min |

hvis du elsker dine planter, er
du ikke alene. vi inviterer dig
ind i et rum, hvor både du
og din(e) yndlingsplante(r) er
velkomne. forestillingen ”i’m
in love with my plants” er
et tværæstetisk samarbejde
mellem:
en danser. en sangerinde. en
guitar. og en masse planter.
vi sætter bloggerplantens
popularitet på spidsen.
du vil opleve natur og lyst
smelte sammen i en provokerende symbiose. vi vil gennem sanselige toner, satirisk
lyrik og forskruede bevægelser undersøge relationen
mellem mennesker og planter.
skuespillere: alberte holse, julie søgaard
mogensen
koreograf: julie søgaard mogensen
musik og tekst: alberte holse
dramaturg: dominyka skarbaliute
produktionsleder: kathrine fremming
fotograf: sif bang mikkelsen
tekniker: martin jon hasfeldt

40 min | Skuespillerakademiet | 6. aug. 20.00, 10. aug. 11.30

Træk et Nummer

Velcro:

Vi befinder os i et abstrakt univers, hvor vi
møder tre meget forskellige kvinder. Hvad har
de til fælles, og hvorfor er det overhovedet vigtigt at finde ud af? Og hvordan kan man bede
en kvinde om at holde sin kæft i 2019?
Det er nogle af de spørgsmål, historien forsøger
at tage stilling til. Vi kommer ind på livet af kvinderne gennem en åben tekst, som bevæger
sig indenfor et tragikomisk univers, hvor der
forsøges at underholde og bevæge samtidig.
Skuespillere og dramatikere: Malene Westergaard,
Louise Dahl, Anne Bengtsen
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Et Stykke af Mig
De Uperfægte

Skuespillerakademiet | 6. aug. 17.00, 10. aug. 14.45

50 min. |

Forestillingen er en enmandsforestilling, hvor man
følger en ung mand som frygter så meget for sin sårbarheds skrøbelighed, at han
bliver i tvivl om, hvorvidt han
rent faktisk er ærlig overfor
sig selv og sine omgivelser,
når det kommer til ansvarsfulde beslutninger.
Vil han gerne have en
kæreste? Er han klar til det?
Er der overhovedet udsigt til
det? Giver han op eller tager han kampen op, med sine
svagheder? Skal han bare
tage springet? Er han alt for
præget af sine omgivelser?

Skuespiller: Christopher Nallo
Instruktør: Thor Lodberg
Teknikerne: Asbjørn Thøgersen og Mathias Diamant
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50 min | ZeBu - Store sal | 9. aug. 21.00 , 10. aug. 12.45

Det man siger,
er man selv
De:vier

“ARH! Jeg skulle bare have sagt...”
- Kender du det? Dine tanker forbliver tanker, fordi du forsøger at bevæge dig indenfor rammerne
i en relation, hvor man ikke altid kan sige tingene
ligeud?
Jonas og Maja møder hinanden på Tinder. Det viser sig, at det kan være svært at balancere mellem
tanker og ytringer – heldigvis er hjælpen nær; da
deres indre stemmer træder ud af hovedet og guider dem. Men det er lettere tænkt end talt. “For det
man siger, er man selv.”
Skuespillere: Camilla Julie Rasmussen, Frida Sofie
Sigurth, Casper Kjær Jensen, Mikkel Ahlberg Andersen
Instruktør: Paja Senderovitz
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The Impeccable
Mr.Happy Ellen and
Anemonen | 7. aug. 15.00, 8. aug. 19.15

30 min. |

Candace

In the tallest house in the
biggest city lives 			
Mr. Happy.
CRASH BANG! One day, a
Lemon Lady moves into the
apartment below Mr. Happy. She doesn’t seem very
friendly.
But Mr. Happy does not
give up hope of making a
friend! With the help of the
singing pastry chef Kurt, Mr.
Happy eventually makes his
way through the Lemon
Lady’s tough exterior.
exterior.
Baseret på børnebogen af
Malin Kivelä and Linda Bondestam
Oversat og bearbejdet af Ellen
Paulig
Actors: Ellen Paulig and
Candace Job
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50 min | Christianshavn Beboerhus - Store sal |
6. aug. 21.00, 9. aug. 15.30

Sulajmas Drøm
Fortrængte Toner
Den unge kvinde Sulajma bor alene i byen og arbejder på en grillbar. Mellem den rituelle pølsevending
og weekendens natlige udskejelser, er hun deprimeret og bekym-ret for sin egen og jordens fremtid.
Hun drives længere ud i udskejelserne og længere
ind i ensomheden, til der ikke længere er nogen vej
tilbage.
Hvad kan redde hende?
Med temaerne ensomhed og fællesskab i ungdommen, tekster og musik af’Røde Mor’ sætter forestillingen fokus på den stigning af unge med psykiske
udfordringer og problemer.
Skuespiller og forestillingsudvikler: Amanda Freisleben Lund
Tekniker og forestillingsudvikler: Jacob Juel Køster
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Bakash
Cultural Promotion Forum Nepal
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Christianshavn Beboerhus - Store sal | 7. aug. 16.00, 8. aug. 20.15

45 min |

It’s a story about the poor
Nepalese family and youths
who are traveling to Arab to
earn money and return back
inside a coffin (Bakash).
Every day 3 thousand Nepali
Youths are leaving Nepal to
search for a job and happiness. During their work in
Arab they are working 45
°C and they are not well
treated by their boss. They
are treated as slaves. Every
day 15 dead bodies ends
up inside a coffin. Bakash is
a story about those youths
who are dreaming unfulfilled lives.
Medvirkende: Bikash Tiwari,
Fibrani Sherpa, Shiva Biswakarma, Rajesh Dhakal, Parbat Ram
Rai, Pratik Magar, Rajendra
Khatri, Pawan Tamang, Sangita
Shahi Khadgi, Bhagawati Aryal,
Juna Rai Atist

1 Time | Christianshavn Beboerhus - Biograf | 6. aug. 19:30,
7. aug. 17.00 og 19.00, 9. aug. 16.30

Det er en sang der
ligner os
Sophie Grodin & François-Eric
Grodin
Vi kunne prøve at begynde, danse dansen, vi begge kender, men ikke kan huske, hvor kommer fra,
forestille os at du var mig, og jeg var dig.
Vi kunne sige ordene igen og igen, indtil vi måske
forstår dem.
‘Det er en sang der ligner os’ er et work-in-progress af Sophie Grodin og François-Eric Grodin.
I en collage af ord, bevægelse og tid, vil Sophie,
der er datter, og François, der er far, bevæge sig
mellem situationer, hvor de forsøger at gøre ting,
de ikke ved, om de kan.
Medvirkende: Sophie Grodin, François-Eric Grodin
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Der er altid en ny
dulle på Drunken
Teater Dusch
Flamingo
“Hvad ved jeg egentlig om at elske? Hvad fanden har
jeg at sige?
Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her
pige.
Noget der tog vejret fra mig, når jeg så ind i hendes
øjne.
Noget jeg ik kan beskrive, når hende og jeg var nøgne.
Noget der fik mig til at tænke på om jeg nogensinde Ville møde en pige, der bare var halvt så vild som hende”
- Nik & Jay
Nicolaj Dissing Schledermann – Instruktør & Dramatiker
Stine Duch Teglgaard – Dramaturg & Scenograf
Tue Lodberg Nyland – Skuespiller
Marie Kildebæk – Lyddesigner
Baldrian Sector – Teknisk konsulent
Anna Malzer – Kunstnerisk konsulent
Tak til: Emma Weyde, Frederik Timm, TR3UMF

45 min | Huset - Vox | 7. aug. 20.30, 8. aug. 16.00 og 17.30
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65 min | Tårnby Teater | 9. aug. 16.30, 10. aug. 16.15

Bare Mig Selv
Tårnby Teater
Samfundets unge mennesker. De er i starten af
tyverne, deres livs forår. De er smukke, begavede
og sunde. Verden venter kun på dem. De har styr
på de sociale medier. De har det høje gennemsnit,
ved hvilken uddannelse de vil have og hvilken vej
livet skal gå. Ikke? Det er i hvert fald sådan vi ser
dem. Og sådan de vil se sig selv. BARE MIG SELV
er fire unge kvinders rapporter fra præstationssamfundets slagmark.

Skuespillere: Mie Pittersen, Figga Vive Andersen,
Laura Jensen, Ida Møller Mikkelsen
Instruktører: Line Møller Mikkelsen, Morten Bøje
Stensgaard Larsen
Lysdesigner: Jens Pociot
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25 min | ZeBU - Stor sal | 6. aug. 17.30, 10. aug. 19.00

Cæsar eller Demokrati!
Hvem er bange for Shakespeare?
I det ungdomspolitiske parti Nye Demokrater
higer Cæsar efter at opnå enevældig magt.
Partimedlemmet Cassius ser med stor misbilligelse på denne udvikling og forsøger at overtale sin ven Brutus til at slå Cæsar ihjel for at
bevare partiets demokratiske styreform. Kan
Cassius få Brutus med på sin plan? Og findes noget så stort og vigtigt, at det er moralsk
forsvarligt at slå ihjel for den pågældende sag?

Instruktør: Lars Kaaber
Skuespillere: Kasper Lyngkvist & Andreas Bromandw
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50 min. | Christianshavn Beboerhus (Biograf) | 8. aug.
18.00 og 21.10, 9. aug. 20.30, 10. aug. 20.00

Mænd der elsker mænd
Menneskeunderholdning

Mænd der elsker mænd er et håbløst kammerspil,
der på absurd vis søger at udforske det smuldrende fundament vores samfund er bygget på. Smækfyldt med meningsløs vold, overskæg og jokes, der
hverken har punchlines eller er sjove, stiller stykket alle eksistensens væsentlige spørgsmål uden
at besvare et eneste. Vogt jer for ethvert definitivt
svar på et hvilket som helst spørgsmål, for når alt
kommer til alt, så er det hele vel bare et spørgsmål
om fortolkning. Ik?

Instruktører: Laurids Lange Riis-Hansen og Peter Mathiesen
Dramatiker: Peter Mathiesen
Skuespillere: Anna Frank, Frej Spangsberg Lorenzen, Karoline Juul Christensen, Peter Mathiesen
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6 min |Christianshavns Beboerhus - Store sal | 6. aug.
18.30, 7. aug. 21.45, 8. aug. 17.30, 9. aug. 17.45

First Time
Nikoline Heimburger
I would like you to explore the dating world with
me - A world full of feelings traveling inside your
body.
Going on a date might sound simple, but it’s
complex and you can easily feel uncomfortable.
The edginess is placed both on the inside and
outside of you. Shaking, doubting, convincing,
self-motivating etc
You and I use too much time on thinking than
actually being present. Human beings are overthinking constantly.
PLEASE don’t overthink this. It’s just a date.
Medvirkende: Nikoline Gervang Heimburger
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1 Time | Christianshavns Beboerhus - Biograf | 9. aug. 13.30,
10. aug. 11:15 og 13.15

Gloria’s Garden
(En haves funktion)
SJAKAL
Gloria’s Garden (En haves funktion) er en musisk
og fysisk performanceinspireret forestilling om naturen og unaturen som enhed. Mennesket sættes
på lige fod med alger, med dyr, med frugter. Alt i
et kredsløb; som små betydningsfulde systemer. I
Glorias have har alting en funktion. Græsslåmaskinen slår græsset af sig selv, og vinden tørrer menneskets lagener. Hvor længe kan naturen reguleres
af havens ejere? Hvad sker der i en pool, hvis man
lader den være i fred?
Medvirkende: Sofie Johns Nielsen, Johanne Borup,
Amalie Bergholdt Hansen, Katinka Strid Lundsgaard
Musik: Rasmus Mikkelsen, Julius Stenberdt, Ludvig
Søndergaard
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TIRSDAGS-RUTEN

ONSDAGS-RUTEN
Anemonen

KL 15.00

The Impeccable Mr
Happy

KL 15

ÅBNINGSCEREMONI

Beboerhus

Christianshavns
ÅBNINGSCEREMONI

ZeBu

Mig

KL 17.00

KL 17.30

Cæsar eller
Demokrati!

Skuespillerakademiet

Et Stykke af
Mig
Et Stykke af

BAKASH

KL 16.00

CB - Store Sal

ZeBu- Foyer

Smadreland
CB - Biografen

Der er altid
en ny dulle
på Drunken
Flamingo

CB - Store Sal

First Time

KL 21.45

Den Sidste
Nadver

Er du blevet
anderledes

Huset-KBH VOX

KL20.30

ZeBu

CB - Store Sal

KL 20.00

30

Træk et
nummer

KL 21.00

Sulajmas
Drøm

KL 21.00

CB - Store Sal

Det er en
sang der
ligner os

Skuespillerakademiet

KL 20.00

KL 19.30

Det er en
sang der
ligner os

CB - Biografen

KL 19.00

Anemonen

KL 18.30

Mig og min
menstruationskop

KL18.15

First Time

KL 18.30

CB - Store Sal

Det er en
sang der
ligner os

KL 17.00

CB - Biorgafen

TORSDAGS-RUTEN
Huset-KBH VOX

Der er altid
en ny dulle
på Drunken
Flamingo

CB - Biografen

Det er en
sang der
ligner os

KL 17.45

Mig og min
menstruationskop

Det man
siger, er man
selv

CB - Store Sal

i’m in love
with my
plants

CB - Biografen

KL 20.30

ZeBu

KL 21.00

KL 21.10

CB - Biografen

Mænd der
elsker mænd

Bare mig selv

KL 18.15

ZeBu- Foyer

KL19.15

KL 20.15

BAKASH

Tårnby Teater

CB - Store Sal

First Time
CB - Store Sal

KL 16.30

The Impeccable Mr
Happy

KL 19.15

Anemonen

Sulajmas
Drøm

KL 16.30

Mænd der
elsker mænd

CB - Store Sal

KL 15.30

KL 18.00

CB - Biografen

Gloria’s
Garden

KL 13.30

First Time

KL 17.30

KL17.30

Der er altid
en ny dulle
på Drunken
Flamingo

CB - Biografen

CB - Store Sal

Huset-KBH VOX

Den Sidste
Nadver

KL 12.00

Smadreland

ZeBu

KL16.00

KL 15.30

Anemonen

FREDAGS-RUTEN

Mænd der
elsker mænd
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LØRDAGS-RUTEN
i’m in love
with my
plants
CB - Biografen

Det man
siger, er
man selv

KL 16.15

Bare mig selv

KL 19.00

ZeBu

Cæsar eller
Demokrati!

CB - Biografen

KL 21.10

ZeBu ZeBu

KL
19.00
Mænd
der
elsker
mænd
KL
19.00

KL 14.00

KL 14.45

Mig og min
menstruationskop
Tårnby Teater
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Glorias
Garden

ZeBu - Foyer

Skuespillerakademiet

Et stykke af
mig

CB - Biografen

KL 13.15

ZeBu

KL 11.30

Træk et
nummer

KL 12.45

Er du
blevet
anderledes

KL 13.30

CB - Store Sal

CHRISTIANSHAVN BEBOERHUSET
Skuespillerakademiet

KL 11.15

Glorias
Garden

AFSTAND MELLEM

KL 10.00

ZeBu

TRANSPORTTID

ZEBU 2,1km
cykel_9min/gå_28min/offentlig
transit_7min

SKUESPILLERAKADEMIET 1,9km
cykel_8min/gå_26min/offentlig
transit_7min
ANEMONEN 1,8km
cykel_8min/gå_23min/offentlig
transit_8min
TEATERHUSET 1,7km
cykel_6min/gå_19min/offentlig
transit_9min
TÅRNBY
cykel_17min/gå_64min/offentlig
transit_20min

ZEBU

SKUESPILLERAKADEMIET 280m
cykel_2min/gå_4min
TÅRNBY 3,2km
cykel_11min/gå_40min/
offentlig transit_16min

SKUESPILLERAKADEMIET
TÅRNBY 3,3km
cykel_11min/gå_39min/
offentlig transit_16min

ANEMONEN
TEATERHUSET
cykel_3min/gå_11min

CB - Store Sal

Anemonen

F
R
E
D
A
G

ZeBu

CB- Biografen

L
Ø
R
D
A
G

ZeBu

Skuespillerakademiet

CB - Store Sal

KL 16.00

KL 18.30

Huset-KBH VOX

KL 17.00

Anemonen

KL 20.00

KL 19.15

KL 17.30

KL16.00

CB- Biografen

KL 21.10

T
O
R
S
D
A
G

CB- Biografen

Skuespillerakademiet

KL 20.00

CB - Store Sal

ZeBu - Foyer

KL18.15

O
N
S
D
A
G

ZeBu

KL 17.30

Christianshavns

Beboerhus KL 15

T
I
R
S
D
A
G

Jeg er her hele
festivalen - Ruten

CB - Store Sal

KL 18.15

Tårnby Teater

KL 20

KL 16.15

KL 14.45

KL 12.45

ZeBu

KL 15.30

KL 13.30

KL 12.00

CB - Store Sal
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VILDSKUD FESTIVAL TAKKER FOR SAMARBEJDE MED FDD –
FORENINGEN AF DANSKE DRAMATURGER
I år har Vildskud og Foreningen af Danske Drama- turger sammen fundet dramaturgiske konsulenter til flere
af de grupper, der spiller på årets festival. Målet
med samarbejdet er at give nyligt færdiguddannede
dramaturger mulighed for at skabe erfaring med arbejdet som netop dramaturg, uden for studiets rammer.
Vi har desuden ønsket at sætte fokus på dramaturgens
virke i Vildskuds regi, for da at undersøge og finde
produktionsdramaturgens plads i vores vækstlagsmiljø. Vi sætter stor pris på samarbejdet og en stor tak
skal lyde til Kenni Antonsen fra FDD, som har sat sin
tid af til samarbejdet.
Om FDD
Foreningen af Danske Dramaturger (FDD) er
interesseorganisationen for alle dramaturger i Danmark – både færdiguddannede og studerende. Foreningens
formål er at styrke, udvikle og udbrede dramaturgiske
funktioner indenfor de relevante medier (teater, film,
tv, radio, video, multimedier osv.) for derigennem at
varetage dramaturgernes faglige interesser. Igennem
årlige arrangementer (f.eks. foreningens generalforsamling) bestræber vi på at skabe et dramaturgisk
fagfællesskab, hvor vi kan arbejde sammen om blandt
andet at definere og udvikle dramaturgens rolle.
Læs mere på www.dramaturgerne.dk
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Teaterhuset

Rådhusstræde 13, 1466 Kbh K

Teaterhuset blev grundlagt i 2004. Efter den første Vildskud
Teaterfestival opstod et behov for at samle vækstlagsteatret i København, således at alle aktiviteterne ikke løb ud
i sandet, når festivalen var forbi. Der blev forhandlet med
kommunen og Teaterhuset blev etableret som en frivillig
folkeoplysende forening.
Vi holder til i Huset-KBH, men vi er vores egen lille enhed.
Hvert år i august er vi rammen om Vildskud Teaterfestival.
Teaterhuset rummer to scener og syv prøvelokaler. Foreningen har cirka 300 medlemmer, en bestyrelse og fire
ansatte.
Som medlem kan du i Teaterhuset øve med din gruppe,
producere en forestilling, prøve op til teaterskolerne, være
med til at skabe nye aktiviteter, være med i bestyrelsen
eller være i styregrupper for eksisterende initiativer som
Vildskud & StageLAB.
Medlemskabet koster 500 kr. og gælder for et kalenderår,
dvs. fra 1. januar til 31. december.
Efteråret 2019 byder på
Xenongraphy
Teaterbattle
Turboteater
Hold øje med Teaterhusets hjemmeside og facebookside for
mere info om efterårets kalender i Teaterhuset.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Christianshavns Beboerhus
ZeBu
Tårnby Teater
Skuespillerakademiet
Anemonen
Teaterhuset/Huset-KBH

