Carlsen & Ko
Carlsen & Ko er et nystartet børneteater. Vores mål er at skabe
musikalsk teater af høj professionel standard.
Musikken, der er en stor del af vores forestillinger, udvikler vi
selv, fordi vi mener, at det er vigtigt at lave musik til børn, der
ikke er drevet af kommercielle interesser.
Det er vigtigt for os, at vores forestillinger både musikalsk og
dramatisk tager udgangspunkt i børnenes verden og skaber
associationer til deres egen hverdag.
Begge vores forestillinger er udviklet af skuespiller Pernille
Carlsen og musiker Thomas Klovn Carlsen. De er søskende og har
begge kunstnerisk baggrund.
Thomas Klovn Carlsen er uddannet musiker fra Rytmisk
Musikkonservatorium i København. Han har før lavet musik til og
medvirket i flere børneteaterforestillinger. Han har derudover
arbejdet mange år som klovn i cirkus.
Pernille Carlsen er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole
i København. Hun har, udover sit arbejde som skuespiller,
instrueret flere forestillinger med børn og unge.

www.CarlsenogKo.dk
E-mail: muh@CarlsenogKo.dk

Dig & Mig
- en musikalsk fortælling om det at være barn og ha’ søskende
Hvorfor er storebrødre altid så irriterende?
Hvorfor skal de altid drille?
Ka’ frøer snakke?
Kender I det? Lige når man leger allerbedst bliver man
forstyrret af sin storebror… Så er det godt at ha’ en hemmelig
ven. Men kan store grønne frøer tale rigtigt? Og kan man blive
venner med sin storebror?
Vores første forestilling Dig & mig er en musikalsk fortælling om
et søskendepar, der har svært ved at være venner.
De skændes, driller og er ikke særlig søde ved hinanden.
Ved hjælp af musikken finder de ind til hinanden - de bruger
musikken til at skabe et fællesskab, der kan danne grundlag for
et venskab.
Forestillingens målgruppe er børn mellem 3 og 9 år, men den kan
sagtens ses af ældre søskende og yngre børn med deres
forældre.

Teater skal sanses med hele kroppen
Musik vækker følelserne
Genkendelse skaber glæde og river med
Der skal grines. Grinet vækker tankerne.

Praktiske oplysninger
Titel
Aldersgruppe
Pris inkl. Moms

Refusion
Varighed
Opstillingstid
Spilleareal

Dig & Mig
3-9 år
5800,- ved max 80 tilskuere
6625,- ved max 100 tilskuere
8700,- ved max 150 tilskuere
Godkendt
35 minutter
90 minutter
Br: 5m, Dy: 5m, Hø: 2,75m

Forfatter & instruktør

Pernille Carlsen

Komponist

Morten Lundsgaard
Thomas Klovn Carlsen
Pernille Carlsen

Medvirkende

Pernille Carlsen
Thomas Klovn Carlsen

Indspilning af musik

Thomas Klovn Carlsen &
Morten Lundsgaard

Kasser

Claus Eskesen

Bestilling af forestilling på tlf: 30 23 67 02

Carlsen & Ko

Harrestrup allé 14
2500 Valby

www.CarlsenogKo.dk

E-mail: muh@CarlsenogKo.dk

