
Spil DøD vol. 7-12
om børn og angst

hvid støj sceneproduktion har igen fornøjelsen af at fejre URPREMIERE 
på ny dansk dramatik og musik i engagerende og visuel iscenesættelse! 

Vi vil gerne se dig med ledsager til 

Forestilling om børn og angst. Vores hjerner har ikke udviklet sig synderligt siden sten-
alderen, så hvis du bliver bange, er din hjerne stadig kodet med tre gamle forsvarsmekanismer: Du kan enten vælge 
at angribe, flygte eller SPILLE DØD. Så hvis angst i vor tid ikke skal blive livshæmmende, må der helt andre livtag 
i spil... Derfor opsætter hvid støj nye regler, brikker og er klar til at spille. I SPIL DØD, vol. 7-12 findes der nemlig 
andre strategier at spille med... Livet er et spil, vi kan lære at turde - og du er inviteret til at spille med...

Målgruppe: 7 -12 år  Varighed: ca. 60 min.

ReSeRVation af billetteR
Reservation er nødvendigt og bedes foretaget senest 
mandag d. 25. marts til pernille@hvid-stoj.dk eller 
på tlf. 6171 9017.
Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal 
pladser, tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Har du ikke mulighed for at komme til urpremieren, er du 
velkommen til at se forestillingen på ét af de øvrige spille-
tidspunkter 26.-30. marts. OG husk at bestille billet hos 
Pernille.

 ● tirsdag  d. 26.marts kl. 10 & 12 
 ● onsdag d. 27.marts kl. 10 & 16 
 ● torsdag d. 28.marts kl. 10 & 17 
 ● fredag d. 29.marts kl. 10 & 12
 ● lørdag  d. 30.marts kl. 15 

HolDet bag:
idé, koncept & iscenesættelse: 
 Charlotte Ladefoged
performer: Kasper Daugaard & 
 Bolette Engstrøm Bjerre 
Komponist: Marcus Aurelius Hjelmborg 
Manuskript: Simone Isabel Nørgaard & 
 Charlotte Ladefoged
Visuel design: Morten Ladefoged 
Video designer: Kim Glud
Kostumier: Bodil Buonaventzen
instruktørassistent: Emma Kohberg
pR: Tanja Smedegaard
pR & administration: Pernille F Klausen

forestillingen er støttet af:
Statens Kunstfond, Aarhus Kommune, 
Augustinus Fonden, BUPL´s Solidaritets og 
Kulturfond, Oda og Hans Svenningsens Fond.

torsdag d. 28. marts kl. 17.00 på bora bora,
Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C

Efter urpremieren byder hvid støj på lidt godt til ganen.

InvItatIon tIl  urpremIere

SPIL DØD vol. 7 -12 & SPIL DØD vol. 13+ 
deltager på dette års Aprilfestival fra d. 1.- 
7.april.Så er du forhindret i at komme til Aarhus, 
er der mulighed for at opleve forestillingerne der.

Spilletider for Spil DøD vol. 7-12
Ons. d. 3/4: kl. 11.45 & 13.30 
Fre. d. 5/4: kl. 12.45 & 17.30

Varighed: 60 min
Målgrupper:  7 til 12 år

Spilletider for Spil DøD vol. 13+
Tors. d. 4/4: kl. 9.30 & 12.00
Lør. D. 6/4: kl. 11.30 & 16.15

Varighed: 75 min
Målgrupper: 13 år og op


