


Vi glæder os til endnu engang at kunne invitere til sæsonlancering for undervisere. Denne gang 
mødes vi på vores kommende adresse i Kødbyen, hvor vi skal skabe et helt nyt teater:

Torsdag den 20. august 2015  
kl. 17-19 

Staldgade 26-28
1715 København V

Efter en periode med brand, flytning og oprydning, så er vi nu endelig klar til at præsentere en 
spritny sæson, der blandt andet byder på københavnske hjem, bådflygtninge, ytringsfrihed, 
Europa, provokationer, zombier, horror, lavt selvværd, gys, overforbrug, klimakrise, pinligheder, 
nationalisme, vampyrer, cheerleading og meget mere.    

Vi møder rigtig stor interesse fra gymnasier såvel som videregående uddannelser i forbindelse 
med vores forestillinger. Derfor så præsenterer vi nu tre særligt udvalgte forestillinger, som vi    
mener har relevans i undervisningssammenhæng.

For at du som lærer nemmere kan få et indtryk, så har vi inviteret kunstnerne bag til at fortælle om 
deres ideer og drivende kræfter. Dermed får du selv mulighed for at danne dig en mere indgående 
fornemmelse for forestillingernes undervisningsrelevans og få kendskab til, hvad I kan forvente at 
opleve og ikke mindst stille uddybende spørgsmål.
 
Nedenfor er programmet for dagen og information vedrørende de forskellige forestillinger.

Tilmelding
Skynd dig at reservere plads ved at skrive en mail til billet@sort-hvid.dk. 
Skriv ”Sæsonlancering for lærere” i emnefeltet.

Vi håber, at du som faglærer også vil dele dine oplevelser fra dagen med dine kollegaer på dit 
uddannelsessted, og at vi ses igen i løbet af året. 

Bedste hilsner 

Sort/Hvid

VELKOMMEN TIL SÆSON 2015/2016 



17.00 – 17.30 
Sort/Hvid præsenterer det kommende nye teater på selve adressen.

17.30 - 18.00
Vi serverer lidt godt til maven og gane fra Spisehuset, en ny restaurant i den grønne kødby. 

18.00 – 18.05 
Kort introduktion til den nye sæson

18.05 - 18.15
ZAKI YOUSSEF er rapper, komponist, skuespiller og dramatiker. Han har spillet Don Juan på 
Betty Nansen Teatret og i 2011 fik han Reumert Talentprisen for at have skrevet og spillet 
hovedrollen i Præmieperker på Det Kongelige Teater. Nu giver den dansk-egyptiske multikunst-
ner Zaki en forsmag på forestillingen JEG HØRER STEMMER, en fortælling om ham selv, terror, 
muhammedtegninger, islam og ytringsfrihed. I forestillingen akkompagnerer Turkman Souljah med 
musik i en blanding af monologer, stand up, digte og sange, der giver et både sjovt og alvorligt 
billede af de nye stemmer i Danmark. 

18.20 - 18.30
Dramatiker, instruktør og Sort/Hvids kunstneriske leder CHRISTIAN LOLLIKE fortæller om hans 
nyeste værk LIVING DEAD, der forener europæiske problematikker, så som bådflygtninge, ar-
bejdsløshed, flygtninge og nationalisme sammen med horrorfilm, vampyrer og zombier. 
CHRISTIAN LOLLIKEs seneste værker tæller blandt andre The Provocateur, Dukkepartiet, krigs-
balletten I Føling samt operaværket Leaves med Efterklang, der har premiere 26. juli 2015. 

18.35 – 18.45
Lavt selvværd er en folkesygdom. Med cheerleading, pinlig ærlighed, humor, musik og spektaku-
lære optrin skræller de fire skuespillere facaderne af, lag for lag, og viser privatpersonernes lave 
selvværd – fuld af mindreværd og utilstrækkelighed. Kunstnerkollektivet CHEER EXTREEME, 
bestående af PETER FLYVHOLM, KITT MAIKEN MORTENSEN, MARIE DALSGAARD og 
CHRISTIAN HETLAND viser en bid fra forestillingen OPVISNING I LAVT SELVVÆRD.

18.45 – 19.00
Som afrunding, så er der mulighed for at snakke med kunstnerne bag forestillingerne og til at 
stille spørgsmål til dem og os fra Sort/Hvid.

PROGRAM FOR DAGEN 



Grupper, unge (min. 6)    40,-
Grupper, voksne (min. 10)    105,-
Unge (u. 25 år)   75,-
TeaterRabat    85,-
Løssalg    145,-

Reservation af billetter
Når du ønsker at købe billetter til en given forestilling på Sort/Hvid, skal du blot ringe på 
tlf. 33 12 58 14 mellem kl. 10-15 i hverdagene eller skrive en mail til billet@sort-hvid.dk. 
 
Oplysningerne vi skal bruge er: 

- Forestillingens navn
- Dato 
- Foreløbigt antal billetter 
- Navn og adresse på uddannelsesstedet 
- Underviserens navn og kontaktinfo 
- Evt. uddannelsesstedets EAN-nummer til fakturering 

Vi forhåndsreserverer gerne flere billetter end du egentlig skal bruge med en aftale om, at du ca. 
2-3 uger inden du skal i teatret med en klasse, giver en tilbagemelding på, hvor mange billetter 
du præcis skal bruge. Herefter sender vi dig eller skolen en faktura. Når denne er betalt, sender vi 
en PDF med billetterne til den mailadresse du har opgivet, og som du skal printe og tage med på 
selve dagen, hvor du skal se forestillingen sammen med din klasse. 

Gratis artist talk 
Udover undervisningsmateriale, tilbyder vi en snak med de kreative kræfter bag forestillingerne. 
Dette kan være skuespillere, instruktør, dramatiker eller dramaturg. Det eneste du skal gøre er 
blot at bede om dette i forbindelse med jeres billetbestilling. Der skal være min. 10 personer, der 
deltager.

BILLETBESTILLING & PRISER



TERROR I KØBENHAVN. MUHAMMEDTEGNINGER. ISLAM. YTRINGSFRIHED. 

Sted UKENDT
22.10 – 14.11 2014
TIR-FRE kl. 20.00 LØR kl. 17.00
Varighed CA. 90 MIN.
Sprog DK
UNDERVISNINGSMATERIALE

Dansk-egyptiske multikunstner Zaki fortæller sin historie. Lollike instruerer, og musikeren Turkman 
Souljah akkompagnerer i en blanding af monologer, stand up, digte og sange, der giver et både 
sjovt og alvorligt billede af de nye stemmer i Danmark.

Musik og medvirkende ZAKI YOUSSEF, TURKMAN SOULJAH Instruktion CHRISTIAN 
LOLLIKE Samproduktion med DET KONGELIGE TEATER



JEG KAN GODT LIDE MIN MAVE - BARE IKKE NÅR JEG TRÆKKER VEJRET

Sted UKENDT SPILLESTED
02.04.2016 - 23.04.2016
TIRSDAG OG LØRDAG KL. 21.00
Sprog DK
Varighed 90 MIN.

Lavt selvværd er en folkesygdom. Et monster, der forvrænger vores spejlbillede og udvisker reali-
tetssansen.

Med cheerleading, pinlig ærlighed, humor, musik og spektakulære optrin skræller de fire skuespil-
lere facaderne af, lag for lag, og viser privatpersonernes lave selvværd – fuld af mindreværd og 
utilstrækkelighed.

Medvirkende PETER FLYVHOLM, KITT MAIKEN MORTENSEN, MARIE DALSGAARD, CHRI-
STIAN HETLAND Tekst THERESE FABRICIUS, CHEER EXTREME Scenograf IDA MARIE      
ELLEKILDE Lysdesign RAPHAEL FRISENVÆNGE SOLHOLM Co-produktion med CHEER 
EXTREME



BÅDFLYGTNINGE OG HORRORFILM

Sted UKENDT SPILLESTED
23.04.2016 - 28.05.2016
TIRSDAG-FREDAG kl. 20.00 LØRDAG kl. 17.00
Sprog DK
Varighed CA. 90 MIN.
UNDERVISNINGSMATERIALE

Tre mennesker sætter sig for at lave en horrorfilm med zombier, vampyrer og gruopvækkende 
skræmmebilleder. Men hvordan gør man den lige præcis skræmmende nok til at overgå virkelig-
hedens værste mareridt?

Fanus brænder aftrykkene af sine fingre. Så kan hun bedre flygte. Bistandsmodtageren hader 
bådflygtninge. Men de tager ingens job, hvis de drukner. EU-kommissærformanden ved ikke, 
hvad han skal stille op med den stigende nationalisme og strømmen af flygtninge over grænser-
ne.

Hvem passer til rollen som zombie – og hvem til rollen som vampyr?

Medvirkende ÖZLEM SAGLANMARK, MORTEN BURIAN m.fl. Tekst og instruktion CHRISTIAN 
LOLLIKE


