
Det er morgen, og skolen er anderledes.
Noget er landet. Alt er forandret.
En forestilling om trivsel, fællesskab og at møde det fremmede. 

OM CRASH
Forestillingen CRASH! blev til som et møde mellem Teater2Tusinds store erfaring med børneteater, BaggårdTeatrets 
produktion og visioner, skuespiller Douglas Mumbi fra Zambia og instruktør Nils P Munks store mod og kendskab til 
deltagerinvolvering.

FORESTILLINGEN CRASH! BEGYNDER MED,
at en UFO angiveligt er styrtet ned i en skolegård, og UFO ministeriet har været forbi skolegården, hvor de har fundet otte 
mystiske objekter. For at komme til bunds i hvad objekterne er, har UFO ministeriet valgt en uortodoks løsning. De vil tage 
tilbage til nedstyrtningsstedet i skolegården og rekonstruere hændelsen. Men da de får sat objekterne op, sker der noget, 
som de bestemt ikke havde forudset, og de får virkelig brug for børnenes hjælp.
CRASH! – en frikvartersfantasi er eksperimenterende dialogteater, som folder sig ud og opføres på samme skole i 8 
frikvarterer i løbet af en skoleuge for ALLE skolens klassetrin.

CREDIT:
Ide: Peter Seligmann og Nils P. Munk / Instruktør: Nils P. Munk / Medvirkende: Douglas Muma Mumbi, Peter Seligmann og 
Uta Motz / Nana Schwartzlose / Scenograf: Sir Grand Lear / En co. -produktion mellem Teater2Tusind og BaggårdTeatret.

5 DAGES TEATER FOR HELE SKOLEN



Mandag: Meddelelse til alle børn og voksne: UFO ministeriet vil i morgen tirsdag ankomme på skolen med otte 
objekter (Objekt Gliese 581g Nr. 1-8), som muligvis er en del af en UFO. Vi vil stille dem op i skolegården i et forsøg på
at løse en gåde….. Vi regner ikke med, at det kommer til at forstyrre jeres skolearbejde.

Tirsdag 1. frikvarter : Om formiddagen begyndte UFO ministeriet at rekonstruere UFO styrtet.
Vi mødte mange venlige og nysgerrige børn, og det lover godt for arbejdet i den kommende uge. Da objekterne var 
stillet op på de registrerede pladser, skete der noget overraskende: Objekterne afspillede et budskab:….

Tirsdag 2. frikvarter : Tre rumvæsener dukkede op. De var klædt i orange. De virkede ikke faretruende. Der kom 
lyde fra dem som om de græd. De reagerede bange på børnenes tilnærmelser. Væsnerne virkede, som om de ledte efter 
objekterne. De koblede sig på objekterne, og overspillede budskabet med sang.….Ufoministeriet er bekymret for denne 
udvikling.

Onsdag 1. frikvarter : UFO ministeriet oprettede en teltlejr til de fremmede. En gruppe elever hjalp med at stille 
telte med overlevelsespakker op. Tak til de hjælpsomme børn, som imponerede os med deres præcision. Vi bragte de 
fremmede væsner til lejren.

ET CRASHFORLØB 
Forestillingen varer 8 frikvarter. Den begynder tirsdag i 10-frikvarteret og
sidste scene spilles fredag i 12-frikvarteret. Her er forløbet i billeder og med 
tekst hentet fra UFO ministeriets daglige rapporter.



Onsdag 2. frikvarter : Der har været kontakt mellem væsnerne og børnene. Nogle børn mener, at væsnerne kom-
mer fra et område med ild og sult – måske krig?  Der er tegn på at væsnerne forstår jordisk.

Torsdag 1. frikvarter : Da vi ankom på skolen ved middagstid, var der sket noget uventet. Teltlejren var væk. 
Stumper af telte hang i buske og træer som vimpler. Der var en bunke af ødelagte telte. Nogle børn fortalte, at væs-
nerne var blevet set sy stumper af teltene sammen.

Torsdag 2. frikvarter : Hvor er væsnerne? Hvorfor har de ødelagt teltene?
Vi forstår det ikke. Hvorfor er de ikke i lejren længere, hvor der var telte og mad? Vi ryddede op efter al den uorden, og 
spurgte børnene, hvad de havde set. Vi optog børnenes ord som dokumentation.

ET CRASHFORLØB 



Fredag 1. frikvarter:  Til vores store overraskelse kunne børnenes stemmer og fortællinger pludselig opleves via 
boksene. Vores undersøgelser peger på at der muligvis er en særlig forbindelse mellem børn og væsnerne.

Fredag 2. frikvarter: Vi ved nu, hvad de brugte teltene og overlevelsespakkerne til. Og det var ikke det, som vi 
havde regnet med. De skabte en stor figur, som børnene fortalte, havde øjne som et barn. De bar den efter sigende 
rundt på skolen og sang med børnene. Var det en slags karneval? Børnene viste os, at de havde fået pandebånd og 
mange havde grønne næser.

En gåde er blevet afløst af en ny.Nu er væsnerne rejst, og vi vil vende hjem til UFO laboratoriet. Tak til alle jer børn, der 
har hjulpet til.

ET CRASHFORLØB 



Ankomst: Vores tre skuespillere Peter Seligmann (Sille), 
Douglas Muma Mumbi og Nanna Schwartzlose ankom-
mer til skolen i spilleugen mandag på et aftalt tidspunkt 
f.eks. kl. 12. og tirsdag-fredag ca. kl. 7:00 

Hjælpere under ugen: Mandag ved ankomsten har vi 
behov for at mødes med en repræsentant for hver af 
skolens årgange (ca. 15-30  min.) og med skolens pedel/
serviceleder, som vi håber også vil være venlig med at 
hjælpe med udfordringer i løbet af ugen. Kontakt på 
forhånd Peter Seligmann på tlf. 24850485 og aftal mø-
detidspunktet mandag. 

Tirsdag- fredag: Vi ønsker aktiv hjælp fra lærerne, særligt 
tirsdag-onsdag: Vær til stede i skolegården og hjælp 
skuespillerne, hvis enkelte elever ikke kan finde deres 
grænser og fysisk generer spillerne med skub, banken på 
hjelme o. lign.

Vær opmærksomt tilstede og sørg diskret for, at børnene 
respekterer vores afspærringstape og hjælp evt. mindre 
børn, som kan blive utrygge i begyndelsen. Sørg også for 
at eleverne går til deres klasser, når det ringer ind. Eneste 
undtagelse er det sidste frikvarter fredag, hvor vi evt. 
gerne vil brede os ind i næste time.

Bemærk venligst, at Crash er frivillighedsteater. Hvis 
eleverne har lyst, går de med på det. Hvis de hellere vil 
noget andet, er det ok. Lærerne skal ikke føre eleverne 
hen til skuespillerne.

Elevinddragelse: Onsdag morgen i det første frikvarter 
har vi brug for 15 elever fra 6. klasse, som skal være vores 
hjælpere. Mødetid ½ time før formiddagsfrikvarteret. 
Aftales mandag.

Podcast: Vi vil gerne invitere klasser, som i grupper har 
lyst til at lave en podcast, med ind i forestillingen.
Der er plads til max 10 forskellige podcast. Dvs ca. 2-3 
klasser. Alle klassetrin er velkomne.

Tilmelding: Klasser skal tilmelde sig på mødet om man-
dagen.

Produktion: tirsdag, onsdag og torsdag formiddag 

Aflevering: Senest torsdag kl. 12 via mail til anneline@
baggaardteatret.dk   

Krav til podcasten: Længde - Max 10 minutter.  Format: 
mp3.

Tema: Inspireret af forestillingen, gerne oplevelser med 
rumvæsenerne og folkene fra Ufoministeriet. Spørgsmål, 
undren, observationer og meninger. Historier om rum-
met. Lyde. I kan bruge egne optagelser fra skolegård eller 
interviews. I kan lave sandfærdige beretninger eller digte 
frit. It´s all up to you!

Elevernes podcasts bliver afspillet om fredagen i første 
frikvarter. Lydfilerne er fordelt over otte lydkasser, som er  
placeret på forskellige udvalgte steder på skolen. Sko-
lens elever kan gå på opdagelse og lytte til de forskellige 
podcast.

Lokale: Vi skal mandag – fredag bruge et lokale i 
stueplan, som kan aflåses og er så tæt som muligt på 
skolegården. Det kan evt. være et depot eller lignende. 
Lokalet skal bruges til rekvisitopbevaring og omklædning.  

Tekniske behov: Vi skal bruge en stige | Strøm 220 V

Varighed: Forestillingen varer 8 frikvarter. Den begynder 
tirsdag i 10 frikvarteret og sidste scene spilles fredag i 
12-frikvarteret.

Spilleareal: Forestillingen spiller i skolegården og tilpass-
es de enkelte skoler. Vi vil gerne have et tag, som man 
kan stå oppe på i en af scenerne.

Lyd: Under forestillingen spilles der lyd udenfor.

Om hjemmesiden: www.ufoministeriet.dk:
Forestillingen Crash har en hjemmeside tilknyttet: www.
ufoministeriet.dk. Her offentliggøres der dagligt kl. 14:00 
en rapport over, hvad der er sket på dagen, og her kan 
eleverne eller klassen samlet skrive en indberetning ind, 
som løbende læses af skuespillerne.

Ufoministeriet.dk spiller en vigtig rolle i at skabe og 
styrke samtalen på skolen. 

De lærere, som har morgentimerne, kan bruge ufominis-
teriet.dk til at sørge for, at alle børn kan føle sig som en 
del af samtalen om forestillingen. Man kan læse gårsd-
agens rapport op og tale med eleverne om det. Eleverne 
kan tale om, hvad de har oplevet, hvad de tror, der er sket 
forud, hvem væsnerne er, og hvad det minder dem om.
Der er, som i meget andet kunst, ikke ét rigtigt facit eller 
én rigtig måde at forstå forestillingen på. Det vigtige er 
den samtale, som forestillingen med de nye fælles erfa-
ringer kan sætte i gang. I klassen og måske spontant med 
nye kammerater, som man har delt en oplevelse med. 

Idéer til samtalen: Det ydre rum. Hvad er der derude? Er 
der liv i rummet?  Er der en anden jord? 
Hvordan reagerer vi forskelligt, når noget fremmed kom-
mer? Hvordan reagerer små og store børn?
Forskellen mellem De hvide, fra ufoministeriet.dk (analyt-
isk/fornuft) og De orange rumvæsener (følelser).

Forestillingens pris: 49.900 kr. + moms.

Vi glæder os til at komme ud hos jer!

PRAKTISKE INFORMATIONER

Kontakt
Peter Seligmann · teater2tusind
tlf. 2485 0485

Anneline Köhler Juul · BaggårdTeatret
tlf. 6221 4043 (10-15)/ 2857 9768 



INDBERETNINGER PÅ
UFORMINISTERIET.DK

Matias 10 år 

Sylvester 7 år

Måske gemmer der sig ægte mennesker 
inde i rumdragterne. Måske findes der 

UFOer. Måske sætter de tingene sammen 
til et rumskib. rumvæsnerne kan tale med 
hænderne på tegnsprog. vi tror at de gerne 

vil tilbage på deres egen planet.

Ørkildskolen klasse 1. a

Ørkildskolen klasse 1. b

Ørkildskolen klasse 1. e

Det er som om de danser
når de taler sammen

Det var underligt. vi troede der var teater, 
men det var der ikke. Istedet mødte vi nogle 

i hvide kitler der ledet efter noget eller 
nogen. Vi tror det vi kan høre i højtalerne 
er rumvæsener der beder om hjælp. Deres 

rumskib er måske styrtet ned og gået i 
stykker. Vi tror også de siger Hit med vores 
guld. Vi er ikke bange for dem og vil gerne 

hjælpe dem. Kærlig Hilsen 1.B ps. Vi synes det 
er spændende men kan ikke forstå, hvor det 

teater er henne .

Jeg har opdaget at der 
lugte af rumvæsner.

Ufoministeriets hjælpere 
havde nogle sjove hatte. 

Det var jo et telt!

Amalie 7 år

Mira 7 år

Freya 8 år

Rumvæsenerne kunne lære 
at dabbe, lave sten saks 
papir og give high five.

Jeg så at rumvæserne 
ikke vidste noget om 

vores jord-ting. det var 
mærkeligt.

Elif 12 år

Jeg har set et rumvæsen og han 
lavet et mærkeligt tegn og jeg 
tror at det betyder at man skal 

beskytte ham.

(De er helt oppe og køre over Abanandi - 
vi synger videre i klassen.) 

 Det kunne være sejt, hvis han blev 
levende. Det kunne bare blive ved for 

evigt. Vi håber at I fortsætter. Det 
var dejligt at vi kunne tale med jer. Vi 

kommer til at savne jer.


