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S. 3 ALICE I EVENTYRLAND

Kære lærer og elever,

Kaninen er den første I møder, når vi ses på Store Scene: 
”Ih, du milde! Jeg kommer for sent!”. Han tager et ur op af vestelommen, ser på det og løber videre: ”Det starter 
nu. Kom nu! Kom nu! I kommer for sent. Alt for sent!” 
I tumler jer ind på plads på stolerækkerne og sidder klar! Klar til at tage en tur ned i kaninhullet sammen med os 
– en tur ned i Eventyrland.

Siden 1865, hvor bogen ALICE I EVENTYRLAND (Alice in Wonderland) udkom første gang, har den tryllebundet 
og bjergtaget børn og voksne. Den har været genstand for utallige gendigtninger, filmatiseringer og dramati-
seringer og givet inspiration til kunstens verden i over 150 år. Og nu er det vores tur til at prøve kræfter med at 
fortælle historien for jer. Det glæder vi os til!

Til inspiration har vi sammensat dette undervisningsmateriale, der består af:

• En introduktion til handling, forfatter og skjult matematik

• Opgaver til læsning af udvalgte kapitler af romanen

• Et kig ind i maskinrummet til scenografen og kostumedesigneren – og en opfordring til selv at prøve 
 kræfter med at designe

• Uddrag af manuskriptet

• Opgaver til efter jeres tur i teatret

• En række mærkeligere og mærkeligste ordpuslerier - mest for sjov

Undervisningsmaterialet er tænkt primært til indskoling og mellemtrin, men opgaverne er sammensat sådan, at 
de, med lidt kreativitet hist og her, vil kunne bruges på alle alderstrin.

Rigtig god fornøjelse,
Aarhus Teater Læring / oktober 2021

Introduktion

Som supplement til vores undervisningsmateriale har vi i Aarhus Teater Læring udgivet inspirationshæfter 
til hhv. indskoling/mellemtrin og udskoling/ungdomsuddannelser, som kan bruges både før og efter jeres 
teatertur. Formålet med materialerne er at give dig inspiration og redskaber til at arbejde med den teater-
forestilling, du skal opleve sammen med dine elever.

Materialerne finder du til gratis download her:  
https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/undervisningsmaterialer/#download 

https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/undervisningsmaterialer/#download
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For børn og voksne i alle aldre
ALICE I EVENTYRLAND

Årets familieforestilling er en ny version af den magiske klassiker om den nysgerrige pige Alice og hendes rejse 
ind i en verden fuld af mystiske væsener.

ALICE I EVENTYRLAND inviterer dig med ind i et forunderligt univers, der udfordrer dine sanser og dit perspek-
tiv på verden. Lewis Carrolls legende fortælling om Alice har i mere end 150 år hensat børn og voksne i åndeløs 
betagelse. Den er blevet fortolket i stribevis af bøger og på film, og nu ruller vi hele den smittende galskab ud på 
Store Scene. 

Måske kender du dét, at andre gerne vil have dig til at være på en bestemt måde? Sådan er det for Alice. Men en 
dag falder hun ned i et kaninhul og glider ind i en verden, hvor hun møder de særeste dyr og væsener: Den gale 
hattemager, Den hvide kanin, Hertuginden, Hjerter Dame, Kålormen, Syvsovermusen og Filihankatten. Alle kan 
de tale med Alice, og i deres farvestrålende verden af gæk og gak ophører logikken. Alice frustreres, undres og 
føler sig ensom, men midt i dette virvar finder hun modet til at være den hun er og sige fra over for nonsens og 
undertrykkelse. I rollen som Alice kan du opleve Aarhus Teaters unge stortalent Andrea Øst Birkkjær, der blandt 
andet foldede sig ud som juleånd i sidste sæsons familieforestilling, Et Juleeventyr.

ALICE I EVENTYRLAND er lagt i hænderne på det erfarne makkerpar instruktør Maria K. Sunesen og scenograf 
Mie Riis. De har sammen stået bag en række store og meget roste børne- og familieforestillinger i Danmark og 
Norge, blandt andet den flotte opsætning af Storm over Ramasjang på Østre Gasværk Teater i 2020. Med hjælp 
fra koreograf Christel Klan Stjernebjerg, en række skuespillere fra Aarhus Teaters ensemble og artisterne Alex 
Otto og Juliane Bauer sørger de for at få vores verden vendt mere eller mindre på hovedet.

Forestillingen er en storslået hyldest til fantasien og et vaskeægte eventyr for børn og voksne i alle aldre.

Illustrationer: Mie Riis, 2021
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Praktisk information 

ALICE I EVENTYRLAND af Lewis Carroll
 
Aarhus Teater Store Scene 11. november til 22. december

Billetbestilling
Fysisk fremmøde Aarhus Teater Billetservice , Teatergaden

Telefon Tlf. 70 21 30 21 (man. - fre. 10-16) 

Mail  billet@aarhusteater.dk  
Online skoleforestillinger kl. 12  https://atskolebooking.billetten.dk/  
Online ordinære forestillinger www.aarhusteater.dk

Priser
Skolebilletter (når skolen bestiller) 65 kr.
Ungdomsbilletter (under 25 år) 80 kr. 

HOLDET BAG

Dramatisering og iscenesættelse Maria Kjærgaard-Sunesen 
Scenografi og kostumedesign Mie Riis
Koreograf Christel Klan Stjernebjerg
Komponist Alice Carreri
Lysdesign Súni Joensen
Lyddesign Lars Gaarde

Medvirkende Andrea Øst Birkkjær, Christian Hetland, Marie 
  Marschner, Kjartan Hansen, Viktor Pascoe Medom, 
  Alex Otto, Juliane Bauer, Kristoffer Eriknauer*, 
  Sarah Simone Jørgensen*
  * studerende ved DDKS, Skuespil, Aarhus

mailto:billet%40aarhusteater.dk?subject=
https://atskolebooking.billetten.dk/
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Aarhus Teater inviterer til et fagligt lærerarrangement 10. november, som afsluttes med spisning og forpremiere 
på forestillingen ALICE I EVENTYRLAND.

Få inspiration og konkrete værktøjer til at arbejde med Lewis Carrolls vidunderlige fortælling om 
ALICE I EVENTYRLAND.

Hvad får du som lærer ud af kurset?
Du vil møde to oplægsholdere, der begge har et inderligt og passioneret forhold til ALICE I EVENTYRLAND. 
De vil dele ud af deres begejstring fra to forskellige vinkler, Leonora Christina Skov vil tale om sin gendigtning af 
romanen og Bjarne Toft vil gennem en linse med lige dele matematik og nonsens åbne romanen for os.
Du vil få præsenteret vores undervisningsmateriale og komme til på egen krop at afprøve, hvordan du og dine elever 
kan arbejde kropsligt med tematikker og kunstneriske greb fra Aarhus Teaters opsætning af ALICE I EVENTYRLAND. 
Lige til at tage med hjem i din egen undervisning.

DAGENS PROGRAM

• Nonsens, matematik og Alice v Bjarne Toft, Lektor Emeritus, Institut for Matematik og Datalogi / SDU

• Undervisningsmateriale v Sissel Worm Glass, teaterpædagog og underviser, ATL

• Praktisk teaterworkshop v ATL-teamet

• Om at gendigte en klassiker v Leonora Christina Skov, forfatter, gendigtede i 2006 Alice i Eventyrland

•  Spisning og forpremiere på ALICE I EVENTYRLAND

Tilmelding til lærerkursus: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/laererkurser/

Lærerkursus
Onsdag d. 10. november 2021 kl. 14-18. 
Herefter spisning og forpremiere på Store Scene kl. 19.30
Pris: 350 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer oplæg, forplejning og teaterforestilling

Sissel Worm Glass
Foto: Mikkel Cantzler

Leonora Christina Skov
Foto: Sofie Amalie Klougart

Bjarne Toft
Foto: Privatfoto

https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/laererkurser/
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Teaterværksted
På Aarhus Teater eller på din skole

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle 
forestillinger.
Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende visningsopgave, der skaber 
forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til den relevante 
forestilling.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever 
og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår på Aarhus Teater eller på din skole 
og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og 
kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. Desuden styrkes de faglige kompetencer som fx bedre sprog-
forståelse, mundtlig fremstilling, og analyse og fortolkning. Og ikke mindst øges elevernes selvværd og fælles-
skabsfølelse.

Vi anbefaler, at I benytter jer af teaterværkstedet, inden I skal i teatret.

Læs  mere om pris og bestilling: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/vaerksteder/#teater

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater

https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/vaerksteder/#teater
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RESUMÉ

En sommerdag ligger Alice i græsset sammen 
med sin søster og keder sig. Hun får øje på en 
hvid kanin med vest og lommeur, der kommer 
løbende forbi hende og forsvinder ned i et 
kaninhul. Alice følger nysgerrigt efter kaninen 
og gennem et langt fald nedad, nedad og 
atter nedad, lander hun med et bump på 
bunden. Hun er kommet til Eventyrland.

Her oplever hun alle mulige og umulige ting: 
Hun krymper og vokser alt efter hvad hun 
drikker og spiser og hun svømmer i sine egne 
tårer. Hun besøger et køkken, hvor en kokke-
pige kaster med potter og pander efter alt i 
nærheden og hvor en hertuginde vugger en 
gris som en baby. Hun er til et tosset teselskab, 
hvor hun drikker te med en vårhare, en syv-
sovermus og en gal hattemager. Hun spiser 
af en svamp for at komme videre fra mødet 
med en rygende kålorm og spiller kroket hos 
dronningen Hjerter Dame. For ikke at glemme 
katten, der kommer og forsvinder og nogle 
gange bare er et grin på himlen.

Historien slutter, hvor den begyndte. Alice 
vågner op og er tilbage i græsset sammen 
med sin søster. Men har det været virkeligt 
eller bare en drøm?

Alice i Eventyrland

Illustration: John Tenniel, 1865
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Illustration: John Tenniel, 1865

Lewis Carroll, hvis rigtige navn var Charles Lutwidge Dodgson, blev født i 1832 
Daresbury i England. Hans far var sognepræst og hans mor hjemmegående. 
Carroll udviste tidligt en utrolig stor indlæringsevne til trods for, at han stamme-
de og var døv på højre øre. Allerede som teenager begyndte han at skrive hi-
storier og små vrøvlevers og i skolen betegnede hans lærere ham som en dreng, 
der var forud for sin alder med et usædvanligt talent. Det var hans fars ønske, at 
han skulle studere matematik, så i 1851 begyndte han på matematikstudiet på 
universitetet i Oxford. Sideløbende med sine studier fortsatte han med at skrive 
sine fabulerende historier og fik også flere af dem udgivet. Som 24-årig blev 
Carroll indstillet til et lektorat og opnåede derved økonomisk uafhængighed på 
livstid. I løbet af sin karriere som underviser på universitetet udgav han desuden 
en del fagbøger om logik og algebra.

Lewis Carroll var et komplekst menneske med utallige interesser og evner. På 
mange har han fremstået som lidt af en gåde, spaltet mellem de to roller, han 
kom til at spille hele sit liv:
1. Matematiklæreren, den strengt logiske, der følger den fysiske verdensorden
2. Den fabulerende, kreative sjæl, lystdigteren og fantast-onklen.

ALICE I EVENTYRLAND ER FYLDT MED SKJULT MATEMATIK

Lewis Carroll var ikke kun fabulerende og kreativ i sit arbejde med ALICE I EVENTYRLAND. Hans rolle som matematiker 
skinner tydeligt igennem (hvis man altså kan få øje på det) og han har indbygget masser af skjult matematik i 
bogen. 
For fortællingen om Alice, der ryger ned i et kaninhul og havner i en mystisk fantasiverden, er faktisk spækket 
med skjulte matematiske budskaber og gåder. En af dem, der har brugt en stor del af sit liv på at undersøge, 
glæde og undre sig over de matematiske finurligheder, er lektor Bjarne Toft fra Institut for Matematik og Datalogi 
ved Syddansk Universitet.

Han fortæller: »Det sjove er, at bogens forfatter bliver betragtet som en af frontfigurerne i en litterær genre, som 
kaldes for nonsens. Men sagen er den, at selvom mange sætninger i bogen kan lyde som ren nonsens, så gemmer 
de i virkeligheden på en masse matematik,«
Bjarne Toft er langt fra den eneste matematiker, der interesserer sig for den berømte børnebog. Over hele verden 
sidder der Alice-entusiaster og leder efter skjult matematik i fortællingen, og der er udgivet flere bøger og viden-
skabelige artikler om emnet.

Læs meget mere om matematikken i Alice i Eventyrland i disse to artikler, som journalist Lise Brix har skrevet for 
videnskab.dk: 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-alice-i-eventyrland-er-fyldt-med-skjult-matematik 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/eksempler-pa-matematikken-i-alice-i-eventyrland 

Lewis Carroll

Til vores lærerkursus d. 10. november kommer Bjarne Toft og holder oplæg om Nonsens og matematik.
Læs mere om programmet og meld dig til her: 
https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/laererkurser/

Lewis Carroll 1857

https://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-alice-i-eventyrland-er-fyldt-med-skjult-matematik 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/eksempler-pa-matematikken-i-alice-i-eventyrland 
https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/laererkurser/
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ALICE I EVENTYRLAND følger ikke en klassisk dramaturgi, men har derimod en masse vidunderlige nedslag i 
tossede verdensbilleder fulde af dyr, magi og nonsens. Alice begynder oppe i græsset hos sin søster og ender 
samme sted; muligvis fordi det hele har været en drøm. Som drømme er flest, så bliver hun kastet fra den ene 
oplevelse til den anden og må følge med så godt hun kan. Alice har ben i næsen og lader sig ikke sådan slå ud, 
men følger nysgerrigt og kritisk med i den verden, hun møder. Hun lader sig ikke køre over, men siger fra og 
stiller spørgsmål – og lader sig overvinde til at lege med. 

Herunder finder I en række forslag til (nær)læsning af to kapitler i romanen: 1. kapitel, hvor Alice følger efter ka-
ninen ned i hullet og falder den lange vej og 7. kapitel, hvor Alice dumper ind til det mest tossede teselskab man 
kan tænke sig.

OPGAVE: NED I KANINHULLET

Læs begyndelsen af 1. kapitel af ALICE I EVENTYRLAND. Stop dér, hvor Alice er løbet efter kaninen og ser den 
forsvinde ned i et stort kaninhul.

Lad os for et øjeblik lege, at vi ikke ved, hvordan historien fortsætter. Forestil dig, at du er Alice og du netop har 
set en kanin med et ur i sin vestelomme forsvinde ned i et stort kaninhul. 

• Hvad ville du gøre, hvis du var Alice?

• Følge efter kaninen og hvorfor? Hvad kan der ske?

• Vende om og gå tilbage til din søster? Og hvad så?

Forestil dig nu, at du må give Alice gode råd og fuldend sætningerne

• ”Alice, følg efter kaninen, for så …”

• ”Hvis du følger efter kaninen, så vil der ske det, at …”

• ”Alice, følg ikke efter kaninen, for så …”

• ”Hvis du vender om og går tilbage til din søster, så vil der ske det, at …”

Læs nu resten af 1. kapitel og læg specielt mærke til det sted, hvor Alice diskuterer med sig selv, om hun skal 
drikke af flasken. Flasken er mærket DRIK MIG.

• Hvad tænker hun, inden hun drikker?

• Hvad er hun bange for, der vil ske?

• Og hvorfor beslutter hun sig alligevel for at drikke den?

• Gå sammen tre og tre. Lad en af jer være Alice, en anden være den del af Alices tanker, der ikke synes, 
 hun skal drikke og en tredje være den del af hendes tanker, der synes, at hun da bare skal komme i gang 
 med at tømme flasken. 

Lad Alice stå i midten og stil ”tankerne” på hver sin side af hende. Hvad siger de til hinanden?

Meddigtning og tankestrømme
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OPGAVE: ET TOSSET TESELSKAB

Læs 7. kapitel om det tossede teselskab hos den gale hattemager.

Til teselskabet møder Alice hattemageren, vårharen og syvsovermusen.

• Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og hvad laver en hattemager egentlig?

• Hvad taler de om?

• Hvorfor forlader Alice til sidst teselskabet?

• Selvom de alle tre virker lidt ligeglade, da Alice til sidst går, hvad tror du så, de tænker om hende?

Fuldend sætningen (vælg selv hvilken karakter, der taler om Alice)

• ”Det var da en spøjs pige, hende Alice. Hvis hun kommer tilbage, så vil jeg huske at spørge hende om …”

Udtrykket ”mad as a hatter”
På engelsk bruger man udtrykket ”mad as a hatter” (skør som en hattemager) om en person, der er tosset, 
skør og uforudsigelig. Udtrykket er opstået, fordi man i England i 1700- og 1800-tallet brugte kviksølv, når 
man lavede hatte. Kviksølv er meget giftigt og hattemagerne indåndede dampe fra det, når de omdanne-
de pels til filt, som mange hatte blev lavet af. Hattemagere blev altså vanvittige af deres arbejde og det er 
sikkert her, Lewis Carroll har hentet inspiration til Den gale hattemager i ALICE I EVENTYRLAND.

Illustration: John Tenniel, 1865
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Invitation til teselskab

• Lav en invitation til Det tossede teselskab, hvor der står, hvor og hvornår selskabet er og hvad I skal spise og drikke.
 Skriv og tegn på hatten.
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Kostumer og scenografi
Mie Riis er scenograf på ALICE I EVENTYRLAND og på de næste sider kan I se eksempler på, hvordan hun har 
designet kostumer og scenografi. Tegningerne er fra begyndelsen af alle ideerne til ALICE I EVENTYRLAND, så 
der kan sagtens være lavet ting om undervejs. Måske er noget af det kommet til at se anderledes ud på scenen, 
når I skal se forestillingen? Hold godt øje med det.

OPGAVE:  
Se godt på kostumetegningerne på de næste sider. Beskriv figurernes kostumer så nøjagtigt som muligt. 

• Hvilken slags tøj? 

• Hvilke farver? 

• Er det dyr eller mennesker – eller måske en blanding? 

• Siger deres kostumer noget om, hvordan figurerne har det indeni? Glade, triste, sjove, vrede, forvirrede?

SCENOGRAFENS ARBEJDE:

• En scenograf arbejder med, hvordan der skal se ud på scenen. Hun udtænker og designer kostumer og 
 scenografi (dekoration og rekvisitter).

• Scenografen er i tæt samarbejde med instruktøren om at skabe forestillingen.

• En scenograf skal være rigtig god til at se og hente inspiration fra alle mulige steder. Ikke kun fra andre 
 teaterforestillinger, men også fra alt andet i verden; både fra kunst og fra virkelighed.
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Illustration: Mie Riis, 2021

Alice
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Illustration: Mie Riis, 2021

Den hvide kanin

Læg mærke til, at scenografen 
på denne tegning har tilføjet 
en kommentar til skrædderne, 
der skal sy kostumet. Hun vil 
gerne have, at det lige bliver 
testet om det duer med kanin-
fødderne, for skuespilleren skal 
kunne løbe i dem på scenen.
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Illustration: Mie Riis, 2021

Den gale hattemager
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Illustration: Mie Riis, 2021

Hjerter Dame
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Illustration: Mie Riis, 2021

Kålormen
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Illustration: Mie Riis, 2021

Syvsovermusen
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ELEVERNE SOM KOSTUMEDESIGNERE

• Bed eleverne forestille sig, at de skal ind på teatret og præsentere deres ideer til kostumer for teaterdirektøren. 
 Brug skabelonerne herunder og hent inspiration alle de steder, I kan komme i tanke om. 

Nu er det jeres tur

Illustration: Mie Riis, 2021
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Illustration: Mie Riis, 2021
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Illustration: Mie Riis, 2021
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ALICE I EVENTYRLAND spilles på Aarhus Teaters Store Scene, så scenografen har rigtig meget plads til at ud-
tænke en stor scenografi. Herunder kan I se skitsen til, hvordan det kommer til at se ud, når Alice møder Kålor-
men, der sidder og ryger på sin svamp. Læg mærke til hvor få ting, der er på scenen og størrelsen på dem. Det 
er vigtigt ikke at have alt for små rekvisitter med, for alle der sidder i salen skal kunne se, hvad der foregår – også 
når de sidder langt væk.

OPGAVE: Vælg en af scenerne:
Ned i kaninhullet eller Et tosset teselskab (genlæs evt. kapitlerne i bogen for at få gode ideer)

• På sceneplanen på næste side kan I se, hvor meget plads I har at gøre med. 
 Det skal I tage højde for i jeres scenografi. 
 Tænk nu på, hvem der er med i scenen og hvordan der ser ud? Hvilke farver kunne du tænke dig at bruge? 
 Husk at holde det enkelt, så alle kan se – uanset, hvor de sidder.

• Tegn dit eget bud på en scenografi til den scene, du har valgt at arbejde med.

Scenografien

Tegn selv en scenografi

Illustration: Mie Riis, 2021 – scene 6, gode råd fra kålormen





Store Scene på Aarhus Teater
Sceneåbningen måler 10 m i bredden og 6 m i højden
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UDDRAG AF MANUSKRIPTET 
Dramatiseret af Maria Kjærgaard-Sunesen for Aarhus Teater 2021

SCENE 4: VOKSERIET 

Vi dumper ned i historien lige der, hvor Alice netop spist hele kagen, altså den, der får hende til at vokse. Det er 
også i denne scene, hun spekulerer over, om hun mon er den samme i dag, som hun var i går eller om hun i virke-
ligheden er blevet en anden. Det er mere mærkeligere og mærkeligst.

• Er du den samme i dag, som du var i går? Eller er du blevet en anden?

Manuskriptet er et arbejdsredskab for skuespillere og instruktør og fungerer lidt ligesom spilleregler til et spil. I 
manuskriptet kan skuespillerne læse, hvad de skal sige – og de får også lang hen ad vejen beskrevet, hvad der 
sker og hvordan rollen har det, mens de siger deres replikker.

ROLLENS NAVN STÅR MED STORE BOGSTAVER OG FED SKRIFT
Replikker står med almindelig skrift 
(Regibemærkninger står i parentes med kursiv)

Vokseriet

Illustration: John Tenniel, 1865
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SCENE 4: VOKSERIET 

 

(For sent! Alices underkrop vokser pludseligt 

meget langt væk, så hun skydes op i taget.) 

 

ALICE 

Mere mærkeligere og mærkeligst. Nu bliver jeg trukket ud 

til den længste kikkert, der nogen sinde er lavet! Farvel 

kære fødder! I må klare jer, så godt I kan. 

 

(Forsiden af æsken åbnes og Alices fødder danser 

forvirrede rundt på scenen.)  

 

DEN HVIDE KANIN 

Åh nej dog, de stakkels fødder! Hvem skal nu give jer sko 

og strømper på? Hun kan jo ikke! Hun er alt for langt væk 

til at have mere med jer at gøre. 

 

ALICE 

(Råber til fødderne, når de er lige ved at falde 

udover scenekanten) 

Hov, nej. Ikke den vej! Kom tilbage.  

 

DEN HVIDE KANIN 

(Forsøger at indfange fødderne.) 

Kis, kis, kis! Koooom her, denne vej.  

 

ALICE  

(Forsøger at strække sig mod nøglen.) 

Ih altså, nu kan jeg jo ligesom hverken nå nøglen eller 

døren.   
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DEN HVIDE KANIN 

(Fødderne vender sig imod Kaninen, og løber efter 

ham.) 

Argh! Hey, ikke sparke! 

 

ALICE 

(Får øje på Kaninen, der jages rundt på scenen. 

Desperat) 

Hey, Ninkaninus! Kan du ikke hjælpe mig? Jeg ville jo bare 

ud i den der have! 

 

DEN HVIDE KANIN 

(Distræt)  

Haven, ja, ja. Det er denne vej.  

(Ser op mod Alice og bukker ærbødigt, som var hun 

royal. Viser vej. Men afbryder så sig selv:)  

Åh! Dronningen, DRONNINGEN!  

(Bliver voldsomt forskrækket og taber en hvid 

glacéhandske, imens han styrter afsted.) 

Hun bliver tosset, hvis hun skal vente på mig! Jeg er 

allerede frygteligt forsinket pga. de der fandens 

forvirrede, fjollede fødder.  

(Han forsvinder) 

 

(MUSIK) 

 

ALICE 

Vent nu!!! Ih, alting er så tosset i dag! Og i går gik alt 

som det plejer. Gad vide, om jeg er blevet forandret i 

løbet af natten? Var jeg den samme, da jeg stod op i 

morges? Jeg tror næsten, jeg kan huske, at jeg var en smule 

anderledes. Men hvis jeg ikke er den samme, så er det næste 

spørgsmål: Hvem i alverden er jeg så?  
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FLAMINGO 

(Er listet ind og ser op på hende. Hvisker)  

Hvem er hun så? 

 

HATTEMAGEREN  

(Hvisker)  

Ja, hvem er hun? DET er den store gåde!  

 

ALICE 

Måske er jeg blevet til en helt anden– åh nej, hvor er det 

forvirrende! Jeg er blevet byttet om!  

(Begynder at snøfte.)  

Hvis jeg er er en anden, bliver jeg hernede i det her... 

kaninhul!  Jeg kommer ikke op, før de sir, hvem jeg er.  

(Råber)  

”Sig mig det først, Lorina”, og så, hvis jeg kan lide at 

være hende, de sir jeg er, kommer jeg op, hvis ikke, 

”bliver jeg hernede, til jeg blevet en anden”!  

 

FLAMINGO 

(Hvisker) 

En Anden? 

 

ALICE  

– Ja, jeg gør. Jeg har besluttet mig. Åh,  

(græder med et stort udbrud af tårer) 

hvor ville jeg dog ønske, at nogen VILLE stikke deres 

hoveder herned.  

(Græder udmattet kæmpe tårer.) 
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DEN HVIDE KANIN 

(Stikker hovedet ind)  

Min handske... Jeg synes, at jeg havde den.  

(Er lige ved at få en kæmpe tåre i hovedet. Slår 

sin paraply op)  

Åh nej dog! Det er meget, meget slemt. Det er det! Stakkels 

barn. 

 

ALICE 

(Strengt til sig selv)  

Så er det godt. Ta dig nu sammen, Alice. Sådan en stor pige 

som dig – ja det kan jeg jo roligt sige nu – Hold nu op! 

(Men hun græder litervis af tårer, indtil der er 

en stor sø hele vejen rundt om hende.)  

 

DEN HVIDE KANIN 

(Snøfter evt. lidt sammen med Alice, indtil den 

får en idé. Får fanget en af de løbske fødder og 

hælder lidt af indholdet fra flasken over den. I 

det samme skrumper Alice og lander PLASK i søen 

af tårer (den store kjole) til halsen.)  
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OPGAVE: ERINDRINGSØVELSE

Formål: At pirke til elevernes hukommelse og erindringer fra deres teateroplevelse og at fremkalde konkrete 
billeder fra forestillingen. Det er deres egen oplevelse, der er centrum for øvelsen og der er ikke noget, der er 
rigtigt eller forkert.

• Ryd bordene og læg et stykke papir og en blyant foran hver elev. De skal ikke bruge det før umiddelbart efter 
 oplæsningen.

• Læs følgende stille og roligt op for eleverne. Det er vigtigt ikke at læse for hurtigt, så billederne kan nå at 
 blive hentet frem fra hukommelsen. Husk pauser mellem afsnittene. Tilpas gerne ordvalget inden, hvis du 
 tænker, at det er bedre for dine elever.

• Eleverne skal nu i stilhed tegne og/eller skrive i fem minutter for at lagre de konkrete billeder og stemninger 
 fra erindringsøvelsen.

Efter jeres teatertur

Sæt dig godt tilrette på din stol -  luk dine øjne og forestil dig, at du går ind på teatret. Du kommer ind i 
salen og finder din plads, lægger mærke til de andre publikummer, afstanden mellem dig og scenen, tea-
terrummet.

Forestillingen går i gang. Tænk så langt hen i forestillingen som du når på de næste tre minutter. 
Gør dig umage med at huske så mange detaljer som muligt: Hvad så du? Hvad hørte du? 
Hvad gjorde du og de andre i rummet?

(Tre minutters stilhed)

Læg nu mærke til scenografien – scenens rum – hvor var vi? Hvilke former og farver blev der brugt? 
Hvilke følelser fremkaldte det hos dig?
Så du lyset? Var det skarpt eller blødt? Skiftede det farve eller tempo? Husker du lyde eller musik? 
Hvordan påvirkede det stemningen?

Hvilke kostumer havde skuespillerne på? Hvilke bevægelser brugte de for at vise deres karakter? 
Hvordan sagde de deres replikker?

Tænk på en situation i forestillingen, der gjorde særligt indtryk på dig. Hvad så og hørte du? 
Hvad følte du? Kunne du mærke det i kroppen? Bliv i dette øjeblik og gå på opdagelse i det.

Husk nu hen til slutningen. Hvad skete der? Hvad gjorde publikum? Hvad følte du?

(To minutters stilhed til at tænke tilbage og danne de sidste billeder på nethinden)

Forestillingen er slut og du forlader din plads – gå i tankerne ud af teatrets rum og bygning.
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Teateroplevelsen
SKRIV ET AKROSTIKON OM JERES TUR I TEATRET

Når I har været i teatret at se Alice i Eventyrland, så kan I arbejde med at digte i en stilfigur, der hedder akrostikon. 
Et akrostikon er et digt, hvor verselinjerne begynder med bogstaver, der tilsammen danner et ord - eller i dette tilfælde: 
titlen på forestillingen. 

• Digtet skal handle om jeres egen tur i teatret

• Det første bogstav i ordene ALICE I EVENTYRLAND skal begynde hver verselinje. Brug skabelonen her.

• Eleverne må meget gerne koncentrere sig om at digte om de følelser forestillingen satte i gang hos dem.

• Slut af med at dekorere/illustrere digtene og læs dem højt for hinanden. Hæng dem op i klasseværelset.

A
L
I
C
E

I

E
V
E
N
T
Y
R
L
A
N
D
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Rod i ordene
NAVNE, STEDER OG REPLIKKER er blevet tabt på gulvet og sat forkert sammen. 
Kan du hjælpe Alice med at samle dem rigtigt?

TRYVENEDLNA

ICAEL

RETJRHE ADEM

NESUMVYSVOSER

IPSS GIM

KRID GMI

HUSAAR REATTE

OÅKLMENR

GJE ROMMKE RFO TNES 

FA DEM ERESD OVEHDRE

LUHNIKAN

TE SOSTET BAKSETLES
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P W O M S Y V S O V E R M U S E N K

I E C T E S E L S K A B L G O I Å E

D S P Y H Q W V T R A L S S N Å M V

X E K Y T G N E N N N P J A Ø M B E

P O N O K L I I M H G F K L D U P N

Å Q T G K M N B U A Y E T I R E W T

A S D N A F G H J K D L Æ C Ø Z X Y

A B N I M L E D C I R R V E I K M R

A L K M J H E G V F D S E A Q W R L

R U I A O P P H A I R C E T M N B A

H S D L F G N H A J K L Æ Ø R M N N

U C X F Z E A W E T R T Y U I E O D

S Ø Æ L D K J H G V T B H Y T G J O

T E K O R K P Å L I K E V F R E E H

E T Y U I K I K Å L O R M E N H J K

A L K O K L M J U Y H N G A F R E V

T Æ M C M C M P Ø A T G N I G O L Å

E E S P I S M I G B G R T Y L E Æ P

R L K M G Y B P I N D S V I N S R S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z Æ Ø Å M N I P L G F

B N E R A H R Å V T T E J T A N I P

Find alle ordene
Mest for sjov – mystiske og mystiskere ordpuslerier

Ligesom når Alice går på eventyr, så hjælper det at kigge både forlæns og baglæns, nedefra, oppefra og fra skrå vinkler.

AARHUS TEATER 
DEN GALE HATTEMAGER
DEN HVIDE KANIN
ALICE
EVENTYRLAND

KÅLORMEN
VÅRHAREN
DRIK MIG 
KROKET
FLAMINGO

PINDSVIN
TESELSKAB
SYVSOVERMUSEN
HJERTER DAME
SPIS MIG
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Krydsord
Vandret

1. Hvad står der på flasken?

2. ”Af med deres hoveder!”

3. Hun synes, at verden ind imellem er mærkeligere og mærkeligst

4. Hvem er søvnig?

Lodret

5. Hvem er hele tiden ved at komme for sent?

6. Landet, hvor det hele sker

7. Hvilket dyr bruger Hjerter Dame som kroketkølle?

8. Hvad står der på kagen?

Find gerne selv på flere ord til krydsordet.
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2

3

8 7
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Vi glæder os 
til at se jer!


