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...dEt kan man ikkE! 

som tEatEr - for hElE familiEn? 
JO! 

 
 Theatret Thalias Tjenere præsenterer denne forbløffende, fantasifulde, og  

fuldkommen uopdragen forestilling på turné i hele landet, indendørs og ude! 
 
 

"Frækt…knivskarpt…sjovt …storslået!”- Børneteateravisen 
 
Nu har Københavns publikum chancen for at opleve denne helt igennem uopdragen fejlfortolkning 
af den klassiske moraliserende billedbog. En storslået og visuel, ordløs og larmende oplevelse for 
artige såvel som uartige børn og voksne. 
 
I Den Store Bastian oplever vi børn, når de er bedst: lydige, renlige - og fuldstændig uden skrupler. 
Ideen om det velopdragne barn vendes på hovedet, og duksenes uskyldige leg med de voksnes 
regler bliver absurd, komisk, og (lidt) skræmmende. 
 
Der leges med ild og løbes med sakse i en forstørret, forstyrret verden, som består af lige mængder 
gode grin og øjenopspilende gru.   
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Om tEatrEt:  
Med deres tidligere opsætninger såsom SANS, I 
Begyndelsen, Leif the Lucky og Ách Áwé - Bjørne og 
Kvinder har Theatret Thalias Tjenere siden 1996 manifesteret 
sig som Danmarks banebrydende maske ensemble. Deres 
forestillinger har mødt stor begejstring herhjemme og Norden 
rundt, såvel som på så fjerne kanter som USA, Island, og 
Japan. 
 
PrEssEn skrEv:  
" Med et frækt greb vender Theatret Thalias Tjenere opdragernes 
våben mod dem selv, og resultatet er grusomt grinagtigt. Uden 
skånskel sætter den ordløse forestilling knivskarpt lys på de fascistiske 
elementer...Det er ondt, så det vil noget, og pigerne er værst. Men det 
er også sjovt! 
...de medvirkendes knaldgode, vitale pantomime er så storslået og 
præcis i udtrykket, at følelserne forplanter sig tildukkeansigterne og 
de vidtåbne øjne. Faktisk opleves det - lidt uhyggeligt - som om de 
bevæger sig!"  

Randi K. Pedersen , 
Børneteateravisen 

 
 
 
 
 
Forestillingen varer ca. 40 min og henvender sig til alle imellem 5 og 99 år.  
 
Medvirkende: Linda Fallentin, Anna Panduro, Stephan Vernier, Brian Samsboe 
Instruktion: Andrew Kim. Musik: Loz Kaye. Masker: Stephan Vernier 
 
Den Store Bastian er støttet af Århus Kommunes Kulturudviklingspulje og Dansk Skuespillerforbunds 
Blankmediemidler. 
 
Se nærmere på thaliastjenere.dk for mere information om forestillingen og teatret, samt hente pressefotos 
m.m. Presserummet findes under afsnittet "om teatret". 
 
(Den direkte link til fotomateriale er http://thalia1.dk/dansk/presserum_bastian.html) 
 
Materiale kan rekvireres ved at ringe på 86 13 78 99. 
 
Med venlige hilsner, 
 
 
 
Stephan Vernier 
Theatret Thalias Tjenere 


