Abra
Kulturmøde med humor og intensitet!
Forestillingen er en opera for børn (8-11 år) om to
drenge: En dansk (der modvilligt øver sig på et flygel)
- og en syrisk (som dukker op af flyglet og påstår at
det i virkeligheden er en kanoun (som enhver der har
set en kanoun vil kunne forstå). For at afgøre sagen
fortæller drengene historier og eventyr fra hver deres
verden (med instrumentet som hjælper!) - og imens
finder vi også ud af meget mere om dem selv!
Det vestlige musikalske sprog er opera, det østlige
bliver autentisk arabisk med kanoun'en som
udgangspunkt. Et kulturmøde med humor og
intensitet!
Forestillingen havde urpremiere i 2013

Boris Barnemorder
Dukkeopera efter Mussorgskijs "Boris Godunov"
Det er ikke bare et spændende stykke verdenshistorie og et musikdramatisk hovedværk, der
får liv i operaen om den russiske zar Boris Godunov. Det er også vigtige begreber som
samvittighed, retfærdigighed, skyldfølelse og hævn. Men det er begreber, som også fylder
børns verden: Hvem er god, hvem er ond, hvem holder man
med - og hvorfor får den stærkeste næsten altid ret?
I denne historie synes rollerne klart fordelt fra starten - men
efterhånden breder tvivlen sig, næsten som i virkeligheden.
Men uden pegefingre!
Det alvorlige stof bliver levende, nærværende (og ind imellem
rigtig sjovt!) gennem Mussorgskijs musik, Undergrundens
bearbejdelse - og en magisk billedverden skabt af to russiske
dukkemagere.
Som forberedelsesmateriale har vi fremstillet en tegneserie,
der præsenterer børnene for den historiske virkelighed og
stykkets personer i en spændende, letforståelig form.

Boris Barnemorder fik i 2006 æren af at være "Bedste udenlandske Forestilling" (ud af 32)
ved dukketeaterfestivalen i Mistelbach ved Wien

Hans og Grete
Udgangspunktet er Humperdincks klassiker fra 1896, forkortet, nyoversat og omhyggeligt
tilpasset de 3-10-årige. Det store symfoniorkester er erstattet med en iPod; personerne er
dukker, som føres af operasangere; og teatret er et par gamle møbler med uanede
forandringsmuligheder.
Sangerne arbejder så intimt med deres stemmer, at
dukkerne bliver troværdige - men også så stort, at
operaens magi bevares. Børnene oplever, at man
kan sidde i et teater og se med ørerne - sikkert for
første gang, men næppe sidste!
Pressen skrev bl.a.:
"... alle tiders teater- og operaoplevelse ..."
"... to operasangere gav her en fantastisk prøve på,
hvad man kan gøre med en opera for at gøre den
tilgængelig for børnene."

Mozarts Jul
Det er jul – og hvad betyder det for lille
Wolfgang Amadeus Mozart?
Det betyder, at han kun har en uge, hvis han
skal nå at komponere alle de noder, som hans
far har sat som mål for året. Det betyder, at det
er aflyst at være barn.
Men der er kræfter, der er stærkere end fædre.
Så en eller anden motor i den 6-årige drengs
hoved trækker ham væk fra det tørre
nodepapir og tager ham med på en fantastisk
rejse igennem tid og sted. Og den musik, der
ledsager rejsen, vil blive skrevet ned på hans
nodepapir en gang – og spillet på al verdens
klaverer og grammofoner og CD-spillere og
iPods igennem århundreder.
Vores fantasi om "Mozarts jul" har intet hold i
virkeligheden. Vi har ingen anelse om, hvad
han i virkeligheden lavede juleaften 1762
(udover at han var på turné i Paris). Vi fejrer bare hans jubilæumsår med en hyldest til den
store lille komponist, der blev voksen uden at holde op med at være barn.

Orlafus
Orlafus er en lille knægt på næsten 5 år - men allerede en
stor musiker. Det synes i hvert fald hans bedste ven og
legekammerat, Eva-Lise. For hende er der ikke den
kasserolle og den grydeske, han ikke kan få musik ud af.
Men en dag må de ikke lege sammen længere: Eva-Lise
skal i børnehave, så hendes mor kan komme på arbejde.
Og når de voksne bestemmer, hjælper ingen kære mor.
Men Orlafus tager en beslutning: Han vil trodse de
voksne og hente Eva-Lise hjem. Det bliver en farefuld
færd, men han tager musikken til hjælp, og han
gennemfører sit vovestykke og når frem. Som belønning
får han lov at følge hende hjem - på een betingelse ...
Vi har ikke selv fundet på historien. Den stammer fra
nogle gamle grækere - de kaldte børnene for Orfeus og
Eurydike, og de lavede også et par andre detaljer om, så
de andre gamle grækere bedre kunne forstå den. Den
version er blevet lavet til opera mange, mange gange.

Men her kommer den, som den skal være - når publikum er børn i 3-8 års alderen!
En af Danmarks største slagtøjsspillere, Gert Sørensen, har samarbejdet med Niels Pihl om at
lægge en masse musik fra de gamle operaer om Orfeus tilrette, så Orla-fus kan spille den på
alle sine fantastiske hjemmelavede instrumenter.
"Ungerne synger opera i bilen hele vejen hjem fra forestillingen. Undergrunden er på
hjemmebane i Orfeus-myten. Alt i den forestilling går op i en højere enhed - og livskraften rent
ind." - Lotte Bichel, Berlingske Tidende

Operaen om Rødhætte
Klassisk eventyr akkompagneret af de største operaklassikere...
Operaen om Rødhætte er lavet efter
samme princip som en af vores største
succes'er, "Fyrtøjet": Vi tager et eventyr,
der er så kendt for vores publikum at vi
kan lege frit med det, uden at
forståeligheden går fløjten – og vi gør
historien og personerne levende ved
musik, som vi har klippet fra de største
operaklassikere og sat sammen med en
raffineret klippeteknik. Børnene ved
ikke, hvor musikken stammer fra – men
de oplever dens kraft og udtryk i en
sammenhæng, hvor de får det fulde
udbytte af den!

Trold Kan Tæmmes
Når man skal se sin første opera, gør det
ikke noget at den handler om noget, man
kender. Så denne lille opera for de 3-8årige handler om trolde og prinsesser –
om grin og gys... men også om venskab
og forkælelse, og om at tage ansvar. Et
eventyr for øjne og ører, med scenografi
og kostumer af Vladimir og Larisa
Volyntsev – et overflødighedshorn af
scenetrylleri og klassisk operamusik!

Tornerose
Et gammelt eventyr på en ny måde:
Komponisten Erik Bach (der tidligere
har skrevet "Den lille tykke hest" og
"Abekongen" til os) og scenografen
Tanja Bovin.
Tanja Bovin har fået frie hænder til at
digte videre på Niels Pihls version af
historien - på en betingelse: publikum
skal ikke kun opleve en opera, de skal
også have lov at være med. Man kan
måske ikke lige synge opera, når man
mellem 3 og 8 - men der er meget
andet, man kan!

er

Fyrtøjet
H.C. Andersens eventyr med forrygende
musikalsk baggrund...
Musik fra verdens bedste operaer, klippet
sammen til en fejende flot og vital udgave af
det berømte eventyr i Annett Birchs unikke
scenografi.
Vores målgruppe kender historien, og elsker
den for dens elementære billedrigdom, dens
gru og lune – de er helt med på at få det
altsammen forstærket i operasprog!

En Fremmed i Sengen
Lidt om en operette, som Offenbach aldrig har skrevet…
Den franske komponist Jacques Offenbach (1819-1880) var egentlig slet ikke komponist, han
var ikke fransk, og egentlig hed han heller ikke Offenbach. Så hvad mærkeligt skulle der være
ved at Undergrunden spiller en operette af ham, som han slet ikke har skrevet?

Som teenager blev den tysk-jødiske knægt optaget på
Musikkonservatoriet i Paris, fordi han spillede så urimelig
godt på cello. Men han droppede hurtigt ud og ernærede sig
som cellist i byens mange teaterorkestre. Det gav ham så
meget smag for teater (og så mange bøder fra teater-cheferne
for at lave fis og ballade i orkestergraven), at han bestemte at
blive teaterchef - og det blev han. Det var ganske vist et meget
lille teater: Hans bevilling gav ham kun lov til at have to
skuespillere på scenen ad gangen. Mange ansøgninger senere
fik han det forhøjet til tre skuespillere - så lavede han bare et
stunt, som er udgangspunkt for Undergrundens forestilling:
Vi er i et soveværelse, hvor der står to piger. Udenfor står den
enes ægtemand og banker på den låste dør. Ned gennem
skorstenen falder en mand - som lige præcis når at springe ud
af vinduet før ægtemanden får døren op. Vupti - en
tremandskomedie for fire personer, for der var aldrig mere
end tre personer på scenen, og Offenbach kunne beholde sin
bevilling!
Så var det, Undergrunden tænkte at det
kunne vi godt trumfe: Vi har splejset
historien sammen med en anden
Offenbach-operette, hvor der også kun er
tre medvirkende. På den måde har vi fået
en helt ny tremandsforestilling - nu for
fem personer.
Hvordan det går op? Det kan man jo for
eksempel finde ud af ved at gå i teatret og
se stykket.
Men vi kan da røbe, at et af midlerne er,
at forestillingen har tre scener...

