
 

Aktivitetsplan 2020-2021   

Sæsonen 20/21 kommer til at stå i udviklingens tegn på flere måder.  

Vi går fra at være børne-/ ungeteater til at være børne-/unge-/voksenteater.  

Vores forestillinger spænder vidt fra vandre- til totalforestillinger med borgerinddragelse og frivillige på og 
bag scenen. På gæsteteaterfronten prøver vi at brede os ud over hele spektret af teater, dog vil vi også vægte 
at vi støtter de frie grupper og danske teatre, som om nogen har kunne mærke nedlukningen grundet Covid-19.  

Sæsonen byder også på andet end teater og vi glæder til gamle kendinge og nye ansigter på VærelZe 313s 
scene. 

Henover året orienterer vi os med hvad der sker i kommunen og prøver så vidt mulig at deltage som teater i de 
offentlige arrangementer hvor det giver mening. 

Juli: 

Den 20. juni starter prøverne på vandreforestillingen som erstatter Heksejagten. 

August: 

Vender resten af administrationen tilbage efter ferie 

Fra den 21.8 er der Premiere og afvikling af Vandreforestillingen. I august spiller den på Karlsladen i Rønde og 
rykker herefter videre til Ebeltoft og Hornslet. Forestillingen er stationær i den periode den spiller i byerne og 
der vil både være formiddagsforestillinger for skoler og pensionister og aftenforestillinger med offentligt 
billetsalg. 

Målgruppe: ung/voksen. 

For de små har vi besøg af den Jyske Opera med to workshops. De skulle have være afviklet i foråret, men blev 
flyttet grundet Covid-19. Workshopsene vil blive afviklet i to børnehaver/ vuggestuer. 

September: 

I den første uge af september har vi flyttet Vandreforestillingen til Hornslet. Som i Ebeltoft og Rønde er den 
stationær og der vil både være formiddagsforestillinger for skoler og pensionister og aftenforestillinger med 
offentligt billetsalg. 

Primo september starter vores teaterhold. Vi regner med at have minimum 2 hold. Igen tilbyder aldersopdelt så 
der er et hold for de 9-12 - årige og et for de 13-16 - årige. Holdene ligger torsdag fra 16-20 på KulturHotellet. 
Undervisere er Benjamin Nielsen og Ulla Katcher som også har haft holdene i år. 

VærelZe 313 støtter igen i år ”Blue Ocean” i Ebeltoft den 12.9 

Medio september starter ”At Være For Lille” op igen. Forestillingen skal med på Horsens Teaterfestival og 
herefter ud at spille forestillinger i børnehaver og vuggestuer. Den 26.9 har den offentlig premiere på 
KulturHotellet. 

Målgruppe: 0,5-4 år 



 
 

Oktober: 

Vi laver et samarbejde med Figaros omkring deres forestilling Fyrtøjet. Den spiller 4 dage ude i 
forsamlingshuse i kommunen. Til forestillingen vil der være små forløb som afvikles af Mini Figaros. 

Samarbejdet indebærer ligeledes bibliotekets børneteaterpulje. 

Målgruppe: 4-9 år 

I efterårsferien er vi med på Ebelfestivalen med vores to store dukker Cille og Gustav og med forestillingen ”At 
Være For Lille”. 

I slutningen af oktober (24.10) har vi besøg af Teater Patraske med deres forestilling ”Pinocchio”. Forestillingen 
er en dukkeforestilling og blev på Aprilfestivalen i 2019 betegnet som en af de bedste. Den var også udsolgt 
kort tid efter, men nu kommer den endelig til Syddjurs. 

Målgruppe: 8-12 år 

VærelZe 313 har den 28.10 (Spil-Dansk ugen) besøg af Søren Manscher. Søren har været hos os tidligere og har 
de sidste år været på turné med Søren Huss. Hans stil er hverdagspoesi og singlen ”Jeg ser lagener blafre i 
vinden” blev af P4 gjort til ugens hit-tip. 

November 

Vi starter prøver på juleforestillingen ”Jul i Den Gamle Mølle”, forestillingen er en genopsætning. Den spiller 
rundt i kommunen både skole og offentlige forestillinger i perioden 28.11 – 13.12. I forbindelse med forestillingen 
vil der være julehygge til de offentlige forestillinger 

December: 

Udover juleforestillingen har vi i december også sæsonafslutning med teaterholdene. Der laves små visninger 
og serveres æbleskiver. 

Den 11.12 har VærelZe 313 besøg af en alt andet end juleforestilling. En herlig forestilling de unge selv har valgt 
på Aprilfestivalen i 2019. Teatret Hils din mor glæder sig til at besøge os med ”Den Sommer Far Blev Homo”.  

Den 21.12 går vi på juleferie. 

Januar: 

I januar starter vi op som ”nyt” teater og går i gang med produktionen af vores første voksenforestilling ”Picnic 
på Djursland” med Pia Lund Andersen og Mikael Helmuth på rollelisten. Den opbygges over borgere i Syddjurs 
og Norddjurs’ egne historier og skal spille i begge kommuner. 

Vi laver en weekenddag et scenekunstnerisk arrangement enten i form af fortællinger, workshops eller andet 
for børn under 10 år. 

Vores teaterhold starter op på en ny sæson. 



 
Endvidere sender vi en gæsteforestilling ud til skolerne, således at vi i løbet af året får dækket alle alderstrin 
ind.  

VærelZe 313 afvikler igen et hyggeligt arrangement som indebærer scenekunst og varm cacao. 

Februar: 

”Picnic på Djursland” øver på fuld kraft.  

Vi sender igen en gæsteforestilling ud på nogle af skolerne og laver i løbet af februar enten selv et offentligt 
arrangement eller kobler os på et at kommunens. 

Den 3. har vi igen besøg af ”Specialklassen”. Vi tør næsten allerede nu sige der er udsolgt. VærelZe 313 har en 
god aftale med gruppen og der er som altid stor gensynsglæde når de nærmest kommer ”hjem”. 

Marts: 

Den 7.3 får vi besøg af Frk Fracasos kompagni med forestillingen ”Prinsesse Caraboo”. En musikalsk komedie 
om fantasiens magt og fascinationen af det fremmede. Forestillingen spiller søndag som offentlig forestilling 
og mandag som skoleforestilling. 

Målgruppe: 7-11 år 

I marts har også vores forestilling ”Picnic på Djursland” premiere på KulturHotellet inden den drager ud i 
kommunen. Vi glæder os til at præsentere denne forestilling. Vi samarbejder med foreninger omkring sal af 
billetter. 

Målgruppe: voksne 

April: 

I uge 17 sender vi Pia og Kylling afsted på Aprilfestival. Festivalen er igen i Holbæk, da de jo desværre måtte 
aflyse i 20. Vi andre følger trop og får opdatering på hvad der bevæger sig i branchen samt køber ind til 
kommende sæsoner. 

VærelZe 313 tager afsted på festivalen fra torsdag til søndag, hvor de møder andre unge med 
scenekunstinteresser og køber forestillinger til kommende sæson.  
Men inden de tager på festival, samarbejder de med MIR og Kulturhotellet omkring en mini musikfestival med 
lokalt forankrede musikere på KulturHotellet. 

Maj – Juni 

Vi følger med i hvad der sker ude i kommunen og bruger vores ressourcer på at være til stede. Blandt andet 
med vores helt nye teatertrup  ”Molboerne” som skal ud at præsentere teatret på festivaler m.m. i Syddjurs. 

 


