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Teater på 
Valsen 

i Fjelstervang
6. – 7. marts 2012



10.00-10.30 
Musen i pakken
forestilling for børnehave-
børn + 0. kl. 
Sted: Børnehaven

11.45-13.00 
Traditionelle danske 
sanglege 
Workshop for 3., 4., og 5. kl.
Sted: Landsbycenteret, hallen

15.30-16.30  
Parade rundt i byen. 
Stylteheksen og spillekonen går 
rundt sammen med SFO børn.
Alle børn, som har lyst til at gå 
med, er velkomne.

Rute: 
Paraden starter ved Børnehaven, 
går via stien til Købmanden 
- derefter via Farvergade til 
Markvænget og Trævænget og 
slutter ved Skolen.

Kl. ca. 15.50 Minioptræden ved 
købmanden.
“Kom og giv en grøntsag til 
en god byttehandel!”

Tirsdag den 6. marts Onsdag den 7. marts

17.00-17.40 
Forestillingen ”Storm og 
kirsebærblomster” 
for hele familien / alle aldre
Alle er velkomne. Fri entré.
Sted: Landsbycenteret, hallen

19.30-21.00 
Workshop i japanske 
trommerytmer
for unge fra 6. kl. og opefter
Sted: Landsbycenteret, torvet
Max antal deltagere: 20

Tilmelding - senest 1. marts - 
efter først-til-mølle princippet til: 
Birthe Husted
 email: b.husted@jubii.dk
 mobil: 21 77 11 15

11.45-13.00 
Traditionelle danske 
sanglege 
Workshop for 0., 1., og 2. kl.
Sted: Landsbycenteret, hallen

14.00-14.30  
Krydderi-malerier 
Workshop for SFO børn
Sted: SFO’en

17.00-20.00
Kulturel byttehandel, 
suppe og sanglege
for alle byens borgere.
Signe G. Thomsen er aftenens 
konferencier. 
Medvirkende: Teater på Valsen 
kunstnerne og lokale aktører.

Kom og vær med! 
Alle er velkomne -
og det er gratis at deltage. 
Drikkevarer kan købes. 
OBS: Alle skal medbringe taller-
ken, ske, glas og kaffekop. 
Sted: Landsbycenteret, hallen
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Deltagere:

Teatret OM: Grundlagt i Rom, Italien 1989. Teatret flyttede til 
Danmark i 1996 og har siden 2006 været egnsteater i Ringkøbing-
Skjern Kommune. www.teatretom.dk
Forestillingen « Storm og kirsebærblomster » i samarbejde med Taiko.

Taiko (Italien): Taiko er en af de få grupper udenfor Japan, som har 
specialiseret sig i den japanske trommeteknik taiko.
Forestilling og workshop.

Signe G. Thomsen: Gøgler, skuespiller og dramapædagog.
Musen i Pakken, parade og workshop.

Tippe Molsted: Sanger og danser samt ekspert i dansk folkekultur.
Workshop og parade.

Tak til: Alle de lokale deltagere og frivillige hjælpere.

Arrangeret af: Teatret OM i samarbejde med Fjelstervang Skole, 
Fjelstervang SFO og Fjelstervang Borgerforening.

Projektet er støttet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
Landdistriktspulje og LAG Ringkøbing-Skjern – aktionsgruppen er 
støttet af Fødevareministeriet og EU.

TEATRET OM  
Egnsteater
i Ringkøbing-Skjern kommune 
Buen 15, 6950 Ringkøbing 
tlf: 9744 1989 mobil: 2424 7147 
teatretom@teatretom.dk  
www.teatretom.dk

http://www.teatretom.dk

