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Nu får du igen muligheden for at fajle,
fucke op og rejse dig igen sammen med
Finn og hans fantastiske fortælling.

I en elegant visuel indpakning af
illustrationer og overskuds-skuespil
leverer forestillingen ‘Finn og de fem fajl’
et moderne anslag om en drengs forsøg på
at finde den rette hylde. 

I en folkeskole hvor matematik og dansk
er vigtigere end at være god til at tegne,
og ordene svære at finde når Naoimi fra
klassen dukker op.

 I en verden hvor mor har travlt med at
løfte pegefingeren og de
voksne forvandler sig til vrøvlende
kæmpefrøer der ikke hører efter.
 
 Finn fejler sig gennem livet, små og store
fejl, og ikke mindst de fejl, som viser sig at
resultere i det helt rigtige. 

En coming-of-age forestilling for alle over
10 år.

FINN OG DE FEM FAJL
Informationer:

Målgruppe: 10 år og op
Turnéperiode: 28. marts – 6. maj

Mørklægning: Påkrævet
Bagvæg: Påkrævet

Scenemål: B/7 m. D/3 m. H/3 m.
ekskl. publikumsareal

Strøm: Adgang til 380 V (3x32A)
Publikum: 110 publikum

Varighed: ca. 55 min. uden pause
Pris: 15.000 kr. eks. moms
Refusion: Forestillingen er

refusionsgodkendt

Kontakt os på 
tlf. 33 14 50 05 

 e-mail: info@zangenbergsteater.dk

HOLDET:
Dramatiker: Magnus Iuel Berg 

Instruktør: Niels Erling 
Skuespiller: Emil Blak Olsen
 Illustrator: Jakob Tolstrup 

Musiker: Simon Muschinsky 
Producent: Zangenbergs Teater



FAR ER SUR

I kan stadig nå at få fornøjelsen af Far er
sur, frit efter satiretegner Philip
Ytournels bog. Vi har enkelte dage tilbage
i perioden 1. – 30. september 2021.

Når Far er sur, er gode råd dyre og i dag
er Far altså virkelig sur. Datter prøver
alle mulige krumspring for at få Far til at
komme ud af sin surhed, men lige meget
hvad hun finder på, virker det ikke.
Hverken kaffe, smøger, Lego, en
kælekanin eller en dejlig sang – og da slet
ikke en fodboldkamp, når nu Sønderjyske
taber- kan hjælpe! 

Men det viser sig heldigvis til sidst, at Far
er meget mere medgørlig, når bare de
rette midler tages i brug.

INFORMATIONER
Målgruppe: 4-9 år 

Turnéperiode: 1. – 30. september 
Scenemål: B/7 m. D/5,5 m. H/2,5

m. ekskl. publikumsareal
Mørklægning: Påkrævet

Strøm: 400 V 3x16A 
Publikum: 110 publikum

Varighed: ca. 35 min. uden pause
Pris: 11.000 kr. eks. moms – rabat

ved køb af flere forestillinger
Refusion: Forestillingen

er refusionsgodkendt

Kontakt os på 
tlf. 33 14 50 05 

e-mail: info@zangenbergsteater.dk

HOLDET:
Medvirkende: Christopher Lillman og

Emma Silja Sångren
Forfatter: Philip Ytournel

Instruktør: Sofie Pallesen
Komponist: Thomas Dinesen

Scenografi: Maren Birkbøll Auzias
Producent: Zangenbergs Teater



ANMELDERNE SIGER

Det handler om at give plads til
at få lov at fejle, fucke up, og

rejse sig igen.- Finespind

Vi har netop set Finn og de 5 fajl
på Harmonien i Haderslev. "Vi"

er nogle elever fra en
specialskole, 8.-9. kl., der ikke er

vant til at være ude til teater. De
var meget begejstrede og har

snakket meget om forestillingen
og ham den dygtige, der

optrådte. Flot arbejde. Nu bliver
det lettere for os at få dem med

ud en anden gang :-) -C3A
Der er masser af humor og
overskud og morsomme
situationer i Zangenbergs
Teaters forestilling om en dejlig
datter, der gør alt for at muntre
sin sure far op - Teateravisen

FINN OG DE FEM FAJLFAR ER SUR

Undskyld! Jeg siger undskyld
og lægger mig fladt ned! Det
er simpelhen ikke muligt at
være en sur mand efter at
have set Zangenbergs
Teaters forestilling. Her
sidder jeg med et smil der
flækker ansigtet op over
begge ører fordi teatret i
Pilestræde har opdaget den
lille genistreg af tegneren
Philip Ytournel. - Teaterspot


