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Kulturium, Ishøj. (lige ved Ishøj Station). Kun kr. 40,- pr. billet
Kim Fupz Aakesons ”Vitello”-bøger er nogle af landets mest populære børnebøger. Bøgerne
bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtigt populære børnebøger på
biblioteket og som højtlæsning hjemme.
Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to måneder, dengang hun var meget ung og
vist også meget smuk. Men nu bor Mor i Danmark i et rækkehus ved siden af ringvejen, hvor
der kører mange biler. I teaterforestillingen “Vitello” leder efter Vitello efter en far han kan vise
frem til sine irriterende venner, tvillingerne Max og Hasse og møgungen William. I sin søgen får
han både en klam kæreste, møder en tunghør pølsemand og Gud. Og er det i orden at have en
papfar med en rød sportsvogn, når ens rigtige far er en superengel?
Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er nemlig ikke ret god til at
kede sig, så han skal nok finde på noget - enten sammen med de irriterende tvillinger Max og
Hasse eller sammen med møgungen William eller også bare sammen med sig selv.
En sjov musikforestilling for hele familien, med iørefaldende sange og skøre replikker.
Forestillingen varer ca. 70 minutter og spilles uden pause.
Målgruppe: 0.-4. klasse - samt de ældste børn i børnehaven.
Iscenesættelse: Louise Schouw
Manuskript: Gunvor Reynberg
Komponist: Lars Fjeldmose
Medvirkende: Asbjørn Agger, Marianne Bøgelund,
Camilla Lohmann, Rasmus Haxen
Scenograf: Kirsten Victoria Lind
Koreografi: Katrine Engberg
Kulturium Ishøj -ved Ishøj Station
Ishøj Østergade 28, Ishøj
Søndag den 6. februar 2022 kl. 12:00 og 14:30
Mandag den 7. februar 2022 kl. 9:30 og 11:15
Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 9:30 og 11:15
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 9:30 og 11:15

Vitello spiller også på Taastrup Teater og Musikhus
i første uge af skolernes sommerferie
i 2021 - 29. juni - 4. juli 2021.
Bestil jeres billetter til kr. 40,- pr. elev på:
Billet@LouiseSchouw.dk - tlf 2888 2838

