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DEL
Er du blandt de mange, der har glædet sig til atter at møde scenekunsten uden for
skærmen? Vi har lavet en oversigt over forestillinger, du kan opleve i levende live – men på
sikker afstand – i sommermånederne.

Scenekunst og forskning om bier – Ebeltoft
Performance
Skal du med til bords med bierne? Performancegruppen Secret Hotel bringer scenekunst og
forskning sammen i deres forestilling Banket for Bier. Her tager de publikum med ind i biernes
forunderlige verden, når de bænkes omkring et banketbord og præsenters for smagsprøver – her
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er både sanselige oplevelser og reflekteret indsigt i biernes liv.
Banket for Bier, Vandreforestilling omkring Ebeltoft, d. 11. juni og d. 12. juni. Alder: 8 år og op. Læs
mere her
Trailer for "Banket for Bier"

Benny Andersen-nostalgi i Nyhavn – København
Musik/ Cabaret
Cafe Liva åbner med Benny Andersen-mosaikken I al slags vejr. Som så mange andre måtte Liva
lukke ned i marts, midt i spilleperioden, men ISCENE nåede at anmelde forestillingen, hvor JoyMaria Frederiksen og Jacob Morild gav Benny Andersens tekster nyt liv i en gennemmusikalsk og
aktuel mosaik om de sære danskere, livet, kærligheden og sproget.
I al slags vejr – en Benny Andersen-mosaik. Café Liva Nyhavn, 8. – 20. juni og 27. juni – 4. juli. Læs
mere her

Børneteater om at turde dele – Herning
Børneteater
Så er det tid til at filosofere lidt over dit og mit og hvorfor. I Team Teatrets nye forestilling skal det
handle om at dele – om hvor dejligt og virkeligt irriterende, det kan være. Alting er mit hedder
forestillingen, der med fantasi og poesi stiller skarpt på det at dele sine ting med andre.
Alting er mit, Team Teatret i Herning, 19. – 20. juni 2020. Alder: fra 6 til 10 år. Læs mere her

Gensyn med ”Kvinde kend din krop” – Allerød
Teater
I Allerød er der også åbning 8. juni, hvor teatret viser deres klassiker Kvinde Kend Din Krop, der
spiller for tiende år i træk. Håndbogen om kvindekroppen vakte opsigt på grænsen til ramaskrig,
da den udkom første gang i 1975 og Mungo Parks dramatisering er den første af de populære og
indflydelsesrige bøger om kvinder og krop. Oplev en collage af udtræk fra bøgernes vejledninger,
vævet sammen af tanker, følelser og erfaringer fra virkelighedens kvindeliv.
Kvinde kend din krop, Mungo Park, 8.-10. juni og 20.-22. august 2020. Læs mere her
KVINDE KEND DIN KROP - Trailer
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Fortællinger fortalt fra en guldtraktor – Årslev
Nycirkus/musikteater
En traktor dekoreret med guld- og diamantperler har i et helt år trillet over Fyn. Kunstneren Tine
Louise Kortermand har siddet bag rattet og indsamlet historier fra mennesker, hun har mødt på
sin vej. De rørende fortællinger er omskabt til musikteater- og nycirkusforestillingen Traktor –
Folkets poesi. Til at fortolke de fynske fortællinger står et hold af alsidige kunstnere klar.
Traktor – Folkets poesi, 8.- 11. juni, Polymeren, Årslev på Fyn. Læs mere her

Drama om de græske guder – Odense
Teater
Teater Momentum åbner med et kulsort magtdrama om de græske guder. På øen Kreta lever Zeus
et ubekymret liv i harmoni med naturen, men ikke langt fra Kretas idyl huserer hans magtliderlige
far Kronos, og folket kræver, at Zeus styrter sin far af tronen. Gennem en række brutale og
kulsorte optrin suges vi ind i den unge Zeus’ dilemma. Forsømmer han sit ansvar, ved at forfølge
sin egen lykke? Eller er det muligt at ryste sig fri fra fortid, historie og slægt?
TAK FOR LORT på Teater Momentum, 9.-20. juni 2020. Læs mere her

Børneteater under åbne himmel – København
Børneteater
De seneste fem somre har Riddersalen serveret fortællinger om lokaliteter og personligheder, der
har sat deres præg på Frederiksberg. Frederiksberg-fortællingerne ved Kiosken skaber rammern
for møder med nærvær og fordybelse, på tværs af generationer. Under den åbne himmel er der i
sagens natur højt til himlen, og plads til alle der dumper forbi.
Riddersalens kiosk ved TV2 Lorrys have på Frederiksberg. Gratis. Hold dig opdateret på datoer og
læs mere her
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JORDEMODER TIL TIDEN. Foto: Dennis Westerberg

Shakespeare som slapstick – København
Udendørsteater
I år bliver der også gratis drama i Ørstedsparken! Coronakrisen har ikke sat en stopper for den
blodige komedie Macbeth – om kærlighed, længsel og mord. Det er traditionen tro Shakes, der står
bag teaterfesten i parken og i de vanlige overdådige kostumer, 80’er musik og in your facespillestil byder de publikum med til kultsuccessen. Shakes spiller op i samarbejde med
Folketeatret i en teatralsk hyldest til kærligheden.
Macbeth af Shakes,fra d. 5. august i Ørstedsparken, København. Læs mere her
SHAKES | Fotoshoot til MACBETH | Folketeatret
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Performanceværk i tørdok – Helsingør
Installation
Kunstnerkollektivet Vontrapp står bag det tværæstetiske værk Syndfloden i Museet for Søfarts
tørdok i Helsingør. I det gamle skibsværksted reaktualiseres syndflodsmyten gennem lyd,
installationer og performance, som et kunstnerisk opråb i en tid med klimakrise, pandemitilstande og materialistisk overflod.
Syndfloden, 20. juni, 30. & 31. juli, 1. august, M/S Museet for Søfarts tørdok, Helsingør. Læs mere
her

Musikalsk krammer til plejecentrenes beboere – København
COVID-19 har ramt beboerne på landets plejecentre hårdt, hvor frygten for smitte har skabt
afstand mellem de ældre og deres pårørende. Tænker altid på dig er en intim forestilling på
afstand med let genkendelige situationer og musikalske evergreens, der vækker smil, glæde og
minder i en tid, hvor nærvær er savnet. Spiller på plejecentre sommeren over.
Tænker altid på dig af Teatergrad, 8. juni og frem, spiller i De Gamles by på Nørrebro og derefter
rundt omkring i landet. Læs mere her

Tænker altid på dig af Teatergrad. Foto: Per Morten Abrahamsen

Portræt af Anna Ancher – Kgs Lyngby
Annas verden handler om den danske maler Anna Ancher, men det er også en fortælling om en ny
type kvinde, en ny retning i malerkunsten og historien om samlingspunktet for kunstnerkolonien i
Skagen – ét af de mest produktive og succesfulde kunstneriske fællesskaber i Danmark. Det
flydende teaters kvinde- og kunstnerportræt stiller skarpt på ét af vor tids store køns- og
identitetsspørgsmål: Kan man både have børn og karriere, eller må man vælge – og hvad er
konsekvenserne?
Annas verden, 1. juli – 12. august, Sophienholm, Kgs Lyngby (derefter turné). Læs mere her
Hvis dit teater byder på en fysisk forestilling hen over sommeren, så kontakt os gerne med info på
info@iscene.dk
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ISCENE er et landsdækkende, webbaseret nyhedsmedie
om scenekunsten. Med faglig dybde, legende
engagement og nyhedsjournalistisk vinkling giver vi kant
og synlighed til scenekunsten i hele Danmark.
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