
 20. - 27.  
september 

2019

20. sep. kl. 10 & kl. 12
24. sep. kl. 10 & kl. 12
25. sep. kl. 10 & kl. 12
26. sep. kl. 10 & kl. 12
27. sep. kl. 10 & kl. 12

Alder: 10 -12 år
5. og 6. klassetrin

Pris: 40 kr.

Billetter:
Teatret Masken

tlf. 54 732 732
info@masken.dk
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Af Frøken Fracasos Kompagni

“Vi sidder tryllebundet 
på bænkerækkerne, mens 
antallet af tigre bliver flere 
og flere i denne fantastisk 

morsomme circuskomedie”
Fem stjerner. Børn i byen



Det er med stor glæde, at Teatret Masken og Frøken Fricasos Kompagni 
kan byde indenfor til en super god teateroplevelse for 5.-6. klassetrin.

En eventyrlig komedie om dødsforagt og tigertæmning 
Inspireret af den fantastiske historie om cirkusdivaen Mabel Stark (1889-1968) 

Scenen er sat i en cirkusmanege omkring 1920. Den forældreløse Mabel, er flygtet fra sin over-
beskyttende tante, og er stukket af med et omrejsende cirkus. Vi følger hendes stædige kamp for 
at få lov til at træne de store katte. Og vejen til at blive den første og mest berømte kvindelige 
tigertæmmer er ikke let: der er kampe, der skal udkæmpes med både dyr og mennesker. Men selvom 
Mabel ofte må tage livtag med døden, rejser hun sig gang på gang for at entre manegen. 
Tamme tigre findes ikke – men man kan lære at omgås dem.

“Tamme tigre findes ikke” er en sjov og interessant historie om at følge sine inderste drømme fortalt 
med ekstraordinær indlevelse, musikalitet og sans for de mindste detaljer. I Frøken Fracasos kom-
pagnis seneste forestilling – med Anna Panduro og Maja skovhus Rehøj på scenen – kan der godt 
optræde blodige detaljer og rædselsvækkende scenarier,”
“... men det hele præsenteres på en så hjertevarm måde, at dette ikke kun er fantastisk teater for 
børn og unge. Her er de voksne også med. Vi griner gyser og bider negle – og nyder hvert øjeblik af 
denne fine, fine forestilling iscenesat af Alex Byrne.” Søren Kløft, tilskuer

Færdighedsmål 
Samarbejde/fællesskab, sociale spilleregler, mobning, sociale konflikter og konfliktløsning, status, hierarkier, popularitet, magtkampe, 
gruppedynamik og rollefordelinger.
4.-6. klasse - Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Sundhed og trivsel - Sundhedsfremme:
 • Færdighedsmål: Eleven kan vurdere, hvad der fremmer sundhed og trivsel på skolen
 • Vidensmål: Eleven har viden om, hvad der fremmer sundhed og trivsel
Personlige grænser:
 • Færdighedsmål: Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser
 • Vidensmål: Eleven har viden om mobning og trivsel
Venskaber:
 • Færdighedsmål: Eleven kan vurdere betydningen af gode venskaber
 • Vidensmål: Eleven har viden om relationers betydning for sundhed og trivsel
5.-6. klasse - Dansk – Fortolkning - Oplevelse og indlevelse:
 • Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning
 • Vidensmål: Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på

Søg om gratis transport til og fra teater 
Skoler i Lolland- og Guldborgsund Kommune kan søge transportudgifter dækket via Kulturtjenestebussen.
Kommunale skoler i Lolland Kommune kan søge ved den særskilte ordning: Lollandbussen.

Tamme Tigre findes ikke

Voldgade 1
4800 Nykøbing Falster
Tlf. 54 732 732
info@masken.dk Følg Teatret Masken på Facebook! 
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