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Teater og læring for de mindste 

Teater Baglandets nye fores0lling CIRKEL er blevet 0l i et samarbejde med Teatret Masken. 

Om fores>llingen 
CIRKEL er en fores0lling som leger med det cirkulære og de uendelige kredsløb i naturen, i hverdagslivet 
og i dyr.  
I en scenografi inspireret af Hilma af Klints former og farver oplever Sofie Pallesen sjove og pudsige 
hverdagsmirakler i en musikalsk, nonverbal fores0lling med masser af bevægelse. CIRKEL er en sjov 
fores0lling om, hvordan vi oplever os selv, som en del af en større sammenhæng.  
Historierne rummer stor enkelhed og stor kompleksitet og kan opleves på flere planer af de 2 0l 6- årige. 
Bevægelse med musik, lys, farver og mimik vil appellere 0l de mindste, mens indsigten i kredsløbet og 
den store helhed, vil tale 0l de større børn. Cirkelbevægelsens universelle skønhed er inspira0on 0l 
fores0llingen. 

Inspira>onsmateriale 
CIRKEL er blevet skabt i forbindelse med ”Klar, parat, kultur fra start” der er støPet af Tidlig Kulturstart i 
Kulturministeriet. Der bliver udarbejdet et inspira0onsmateriale 0l pædagoger. Materialet kommer med 
ideer 0l, hvordan man, ude i dag0lbuddene, kan arbejde med et teaterbesøg, både før og eRer 
fores0llingen. 
Det færdige inspira0onsmateriale vil blive delt med børneteatre og dag0lbud i hele Danmark.  

Medvirkende 
Medvirkende :  Sofie Pallesen 
Idé og koreografi : Sofie Pallesen 
Drejebog : Pallesen og Weinkouff  
Komponist : Thomas Dinesen 
Instruk0on : Solveig Weinkouff 
Scenografi : Filippa Berglund 
Dukkemager : Sigurd Dissing 
Skrædder : Camilla Lind 
Lys : Gregers Kjar 
Foto : Ingrid Riis 
Teknik : Nils Kragh 
Administra0on: Erling Larsen og Hannah Karina Mikkelsen 

CIRKEL får eRer en tre ugers turnéperiode med prøvefores0llinger på Lolland og Falster premiere på 
Horsens Teaterfes0val  d. 19. september kl. 10.30 og 12.15. 

Solveig Weinkouff fejrer sit 25 års jubilæum som instruktør med iscenesæPelse af CIRKEL.  

Vil du vide mere, kontakt da venligst Hannah Karina Mikkelsen  
For tekniske detaljer og turnéperiode se www.teaterbaglandet.dk 




