
 

 

PRESSEMEDDELELSE 

Svendborg d. 6. december 2022 

Velkommen til verdens undergang med 
nuttede dyr og blinkende lys  

Tirsdag d. 6. december lancerer BaggårdTeatret programmet for foråret 
2023. Her kommer det sydfynske egnsteater til at byde på en ny 
børneforestilling om klimaforandringer sammen med en række gæstespil, 
der som fællesnævner har det aktivistiske. 

Havene stiger, affaldsbjergene vokser, dyrelivet forsvinder, nogen må gøre noget. Og den nogen er 

os alle sammen. Det ved vi godt, men hvordan forklarer vi det for vores børn? Uden at fratage 

dem deres fremtid? 

I den kommende sæson er vi gået sammen med Teatret Værk om at skabe børneforestillingen 

Dengang vi åd verden. Med dukker, en skuespiller, en musiker og bjerge af skrald fortæller vi en 

rørende, skæg og lidt skræmmende historie om verdens mest lade isbjørn, der forvandler sig fra 

passiv forbruger til aktiv klimakæmper. Forestillingen har premiere d. 18. marts, knap en måned 

efter vi 25. februar har forsinket premiere på det sociale teaterspil Homeparty.  

Homeparty er skabt sammen med det københavnske teaterkompagni Fix&Foxy under ledelse af 

instruktøren Tue Biering, der for en lille måned siden modtog Kronprinsparrets Kulturpris for, som 

H.K.H. Kronprinsessen udtrykte det, at skabe vilde og tankevækkende teateroplevelser: ”Som 

publikum er det ikke muligt at træde ind i hans scenekunst uden at sætte sig selv og sine 

fordomme på spil. Man undgår ikke at blive rørt – og måske endda ramt.” 

Teaterdirektør på BaggårdTeatret, Jakob Engmann, supplerer: 

”Aktivismen er i det hele taget en ledetråd i forårsprogrammet. For godt nok har vi på 

BaggårdTeatret lagt 70’ernes politiske teater bag os, men vi vil stadig gerne sætte dagsordener og 

diskutere. Det viste vi med den anmelderroste Argumenter Imod Kvinder, og den forestilling 



genopsætter vi nu. Det polemiske går igen i flere andre af de gæstespil, vi har udvalgt til jer og til 

de små. Og så er vi glade for at kunne vise forestillingen Syren Hawaii Undulat, som er skabt af 

vores nye producent, Sophie Villsen.” 

Argumenter imod kvinder har repremiere d. 10. januar og spiller først nogle dage på 

BaggårdTeatret, hvorefter den spiller over hele landet frem til midten af marts med et enkelt 

besøg tilbage i Svendborg 23-24. februar. 

Resten af programmet, der offentliggøres tirsdag d. 6. december kl. 12:00, lyder således: 

15. januar Aftryk – børneforestilling af Teater Blik 

16-17. januar  Hudløs – gæstespil fra Mungo Park skabt af den palæstinensiske stjerneinstruktør 

Bashar Murkus. 

5. februar Trolde – børneforestilling af Andersens Kuffert Teater 

8-9. februar Syren Hawaii Undulat – gæstespil af Kolding Egnsteater skabt af BaggårdTeatrets nye 

producent, Sophie Villsen, om demens og det ansvar, man som voksent barn kan komme til at stå 

med over for sine forældre 

5. marts At være for lille – børneforestilling af Syddjurs Egnsteater 

23. marts Til ungdommen – den reumertvindende forestilling fra Teater V præsenterer vi på 

Svendborg Teater 

12-13. april Tyk – gæstespil af performancekollektivet Ruby Gamache om at være tyk i et samfund, 

der virkelig ikke bryder sig om den slags 

Derudover præsenterer BaggårdTeatrets eget bæredygtige rejsebureau B Tours tre udflugter, hvor 

man helt uden flyskam eller lufthavnskøer kan få lov at rejse langt, langt væk: 26. januar går turen 

til en oversvømmet verden, 30. marts til forsamlingshuset og 27. april tilbage til den mørke 

middelalder. 

For yderligere information kontakt kommunikationschef Jon Albjerg Ravnholt på jon@baggaardteatret.dk 
eller tlf 7174 9820.  

BaggårdTeatret, egnsteater for Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland Kommuner, er et progressivt og 
prisvindende teater, der med særligt fokus på ”ny lokalforankret scenekunst, også tiltænkt resten af verden” 
udelukkende skaber nye forestillinger og genrebrydende teaterformater fra bunden. Vi betragter teatret som en 
drivende motor for vort lokalsamfund og engagerer os i videst muligt omfang i udvikling af by, egn og 
publikumsrelationer. Et arbejde der indenfor en kortere årrække skal kulminere med åbningen af et nyt samlende 
teaterhus for Sydfyn og Øerne, placeret midt på Svendborg Havn. Læs mere på www.baggaardteatret.dk. 
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