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PREMIERE DEN 29. AUGUST PÅ NY BØRNEFORESTILLING
Cantabile 2 præsenterer forestillingen I Stilhedens Favn for børn i alderen fra 7 år og opefter.
Publikum får høretelefoner på for at skærpe opmærksomheden på lyde og stilhed og sætte
fantasien fri. Sanseværk, som er Cantabile 2's særlige indsats for børn og unge, ønsker at skabe
eftertænksomme og sanselige rum, hvor deltagerne kan mærke sig selv og føle sig som en del af
et fællesskab.
Forestillingen skulle egentlig først have haft premiere i november, men corona-nedlukningen i
marts førte til, at mange aktiviteter måtte aflyses, og det gjorde det muligt at påbegynde
arbejdet meget tidligere. Forestillingen har plads til maks. 32 tilskuere, som sidder på skamler med
1 meters afstand mellem hver. Der er premiere den 29. august på Vordingborg Teater, hvor
forestillingen vises kl. 11 og kl. 13.
OPLEVELSEN AF STILHED
Ofte regner vi ikke stilheden for noget. Men hvis man synker ind i den, kommer verden til live på
en ny måde, og hver lille lyd får værdi. Det bliver tydeligere, hvad der er vigtigt. Under
forestillingen har både de to skuespillere og publikum høretelefoner på. Børnene lukkes ind i et
rigt univers af lyde, hvor det, de hører, spiller sammen med de to skuespilleres bevægelser på
scenen. De hviskes ord direkte i øret via høretelefonerne, og på den måde skabes forestillingen af
de billeder, den enkelte skaber indeni. Undervejs laver skuespillerne og publikum enkle fysiske
bevægelser, som giver ro til at mærke stilheden.
I forestillingens lyddesign bruges binaural – en form for tredimensionel – lyd, som giver en særlig
kropslig og rumlig oplevelse af lyden.

FESTLIGT PREMIEREARRANGEMENT
Ved premieren den 29. august, afholdes et festligt arrangement for alle, der har billet til en af de
to forestillinger. Her bliver der serveret en let frokost, og man kan møde kunstnerne bag I
Stilhedens Favn.

Forestillingen varer 45 minutter uden pause.
Der er plads til maks. 32 personer pr. forestilling.
Vi følger nøje alle myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19, både under forestillingerne og til
premierearrangementet.
Vordingborg Teater, Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg
Billetpris 50 kr.
Billetter købes på teaterbilletter.dk

HVAD ER SANSEVÆRK?
Sanseværk er den samlende betegnelse for Cantabile 2’s aktiviteter for børn, unge og familier.
Sanseværk ønsker at skabe dybe, eftertænksomme og sanselige rum, hvor deltagerne mærker sig
selv. Hvor alle oplever at være del af et fællesskab. Hver forestilling leves som et fortættet rum
mellem dem, der er til stede.
Vi vil gerne åbne det, der ikke altid let kan åbnes, på en nænsom måde. Det kan skabe afsæt for
levende snakke i klasserummet og hjemme i familierne. Når det kommer til at sanse livet og undre
sig over dets mysterier, har børn og voksne lige forudsætninger. Og det har en særlig kvalitet, når
vi undres sammen på tværs af generationer.
Sanseværk spiller forestillinger for skolerne i Vordingborg Kommune og åbne forestillinger for
børnn og voksne. Vi turnerer i hele landet og laver undervisning for børn og unge.
BØRN HAR VÆRET MED TIL AT SKABE FORESTILLINGEN
Sanseværk producerer altid forestillinger, hvor publikum inddrages aktivt i forestillingen. Derfor er
det vigtigt at vide, hvordan børn oplever den måde, de inddrages på. Gennem hele
udviklingsprocessen er der en række visninger for lokale skolebørn. Efter hver visning giver
børnene feedback på alt fra lyd, lys og scenografi til skuespillernes optræden. De får god tid til at
beskrive de følelser og stemninger, som oplevelsen har vækket i dem. Det kunstneriske team
bruger disse runder med feedback til at justere og forbedre forestillingen undervejs i
skabelsesprocessen. I Stilhedens Favn er den tredje forestilling af Sanseværk, som er udviklet på
denne måde. De to første var Spor Af Dyr for børn i alderen 6-10 år og På Mørkets Bund for
aldersgruppen 10-14 år.
HOLDET BAG SANSEVÆRK
Det er Cantabile 2’s faste performere Siri Facchini Haff, leder af Sanseværk, og Karolina
Pietrzykowska, der står bag det kunstneriske udviklingsarbejde. Cantabile 2’s kunstneriske leder,
Nullo Facchini, er konsulent på forestillingerne, og derudover tilknyttes forskellige eksterne
specialister i instruktion, lyd, lys og teknik til de forskellige produktioner.
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