GROWOP!
F E S T I V A L
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HERNING C. H. PEDERSEN & E. ALFELTS MUSEUM 24/9 KL. 10.00 OG 11.30
IKAST-BRANDE KUNSTPAKHUSET 25/9 KL. 10.00 OG 11.30
HOLSTEBRO HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM 26/9 KL. 10.00 OG 11.30
STRUER STRUER MUSIKSKOLE 28/9 KL. 10.00 OG 11.30

FOR INVITEREDE BØRN OG SKOLEKLASSER

BILLEDERNE
SYNGER - EN OPERA

FOR BØRN PÅ MUSEUM

”Billederne synger” – er kunstarternes ”crossover”, hvor maleriets storladenhed og
sangens følelsesmæthed går hånd i hånd i denne nykomponerede opera om billedkunst
og kærlighed. Kunstmuseerne rummer de mange stærke visuelle fortællinger og vil kunne
matche operaens kraftfulde udtryk. Et møde mellem kunsten for øjet og kunsten for øret.
Ved at skabe et sanse og oplevelses rum i museet indføres børnene på samme tid, på en
kunstnerisk og pædagogisk måde, i billedernes og operaens verden.
Historien tager sit afsæt i 3 malerier: Chr. d. 4. malet af Abraham Wuchter i 1636,
”Zulma” et papirklip på 248 cm x 128 cm af Henri Matisse fra 1950 og J.F. Willumsen’s
selvportræt fra september 1933. Tre meget forskellige billeder fra hver sin epoke. Epoker
der også udtrykkes i den nykomponerede musik.
”Billederne synger” – skabt for børn fra 10-15 år og deres voksne, komponeret af
Lars Fjeldmose med libretto af Lars Oluf Larsen, scenografi af Nina Schiøttz, idé og
instruktion ved Pia Rosenbaum.
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STRUER THYHOLM MIDTPUNKT 24/9 KL. 9.30 OG 10.30
HOLSTEBRO ODIN TEATRET 25/9 KL. 9.30 OG 10.30
HERNING SCENE 7 ”SALEN” 26/9 KL. 9.30 OG 10.30
IKAST-BRANDE BAKKEHUSET 27/9 KL. 9.30 OG 10.30

FOR INVITEREDE BØRN OG SKOLEKLASSER

NOCTURNE

FOR BABYER OG DERES
SØVNIGE VOKSNE
Forestillingen er en ny musik dramatisk forestilling for 0-3-årige og deres voksne med
engelske Scandinavian Singing Club, og design og iscenesættelse af Mia Theil Have.
Stykket inviterer babyer og småbørn
til at opleve dramatisering af nordiske sange i deres nye polyfoniske
jazzede arrangementer, og til at
rocke med til de dybe toner fra kontrabassen, der vugger sin egen violin
baby til ro, og til at opleve forskellige
percussion instrumenter og mange
nye slags rangler! Det er en tid og
et rum til at lege, kravle, danse, lave
lyde… og til at sove og drømme!
Aldersgruppe: 0-3-årige og deres
voksne, varighed: 40 minutter
(inklusiv leg inden og efter).
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IKAST-BRANDE NORDRE SKOLE 25/9 KL. 10.00 OG 11.30
STRUER FOLKETS HUS 26/9 KL. 10.00 OG 11.30
HOLSTEBRO TEATERSALEN KNUDSENS 28/9 KL. 10.00 OG 12.30
HERNING HH HERNING 29/9 KL. 10.00 OG 12.30

FOR INVITEREDE BØRN OG SKOLEKLASSER

KNUD ROMERS
ABC – ET MUSIKALSK
DANSEALFABET

Lad sanserne boltre sig i en underfundig og lærerig bogstavssafari, der med udgangspunkt i Knud Romers bidende og poetiske bogstavsfabler rusker alfabetet rundt og
sammensætter det på ny i en kakofoni af farverige billeder, musik og dans.
Forestillingen er baseret på Knud Romers ABC, John Kørners billedkunstneriske
dyreunivers og Bent Sørensens nykomponerede musik og skaber tilsammen en smuk
koreograferet scenisk sangleg.
Varighed: 45 min.
Aldersgruppe: For alle fra 5 år.
Iscenesætter: Sofie Christiansen / Tekst: Knud Romer / Komponist: Bent Sørensen /
Billedkunstner: John Kørner / Scenograf: Luise Midtgaard / Kostumer: Alaya Riefensthal.
Co.-produceret af sART Danseteater, Den Fynske Opera og BaggårdTeatret.
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GROWOP!
FESTIVAL 2019
Partnerskab, der består af Operaen i Midten, Figura Ensemble, Børnekulturhuset og Den Jyske Opera. Partnerne udvikler og afvikler festivalen og de
øvrige aktiviteter i hele Region Midt. Udviklingsprojektet GrowOP! kulminerede i 2017 i en international operafestival for børn og unge. Herefter
konsolideres GrowOP! til en biennale.
GrowOP!’s bærende idé er at udvikle nye bud på musikdramatik og opera
for børn og unge og præsentere kvalitetsforestillinger for børn. GrowOP!
arbejder på at tiltrække internationale kunstnere og institutioner og skabe
bæredygtige partnerskaber. Visionen er, at mødet mellem publikum og udøvende kunstnere skal udfordre og inspirere operaen som genre og sende
den i nye retninger, samtidig med at der skabes et nyt publikum til opera og
musikdramatik.
GrowOP! skyder gang i udviklingsarbejde og nye initiativer gennem nye
former, metoder og formater for involverende musikdramatik i processer,
der inkluderer kunstnere, kulturinstitutioner, babyer, børn & unge og deres
voksne.

Forestillingerne opføres i alle fire kommuner

SE SPILLESTED OG
KLOKKESLÆT PÅ
OPERAMIDT.COM

