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Kære lærer og elever,

Hvor har vi dog glædet os til at byde jer velkommen tilbage i teatret. Og hvilken fest, det bliver.

Charlie & Chokoladefabrikken er en musical baseret på børnebogsklassikeren af samme navn, skrevet af Roald 
Dahl i 1964. Romanen er i den grad både for børn og voksne og er også filmatiseret af flere omgange, senest af 
Tim Burton i 2005.

Charlie er drengen med det uspolerede barnesind og det rene hjerte. Han lever af kålsuppe og kærlighed 
sammen med sin fattige familie, og hans sødeste drøm er at besøge den hemmelighedsfulde slikfabrik og møde 
dens mystiske ejer, Willy Wonka.

I en konkurrence er Charlie en af fem heldige børn, der vinder en hel dag på fabrikken med selveste Hr. Wonka. 
De kommer på en overdådig rundrejse i det syrede slikparadis, hvor sukkerstænger vokser mellem brusende cho-
koladevandfald, og en hær af dansende og syngende Oompa-Loompaer koger knas og stads i lange baner. Men 
Willy Wonka, som er en utilregnelig mand, der ikke er meget for uopdragne unger, har sin helt egen plan.

Dette undervisningsmateriale til Charlie & Chokoladefabrikken giver et indblik i, hvordan forestillingen er blevet 
til. Det handler om forestillingens figurer og rum og I kan finde karakterkort, billeder af kostumerne, beskrivelse 
af rekvisitter og scenografi samt et resumé af handlingen.   

Opgavedelen består af konkrete danskfaglige øvelser, hvor I lytter, mærker og kropsligt deltager meddigtende i 
skabelsen af fiktionen - alt dette vil kvalificere jeres teateroplevelse og vække genkendelse, når I sidder sammen 
teatersalen.

Følelsen af Charlie & Chokoladefabrikken vil sidde i kroppen længe, længe efter... 

Rigtig god fornøjelse

Jette Riise og Sissel Worm Glass // Aarhus Teater Læring

Introduktion
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Praktisk information 
Charlie & Chokoladefabrikken af Roald Dahl
Dramatiseret af David Greig med musik af Marc Shaiman

Aarhus Teater Store Scene 6. maj – 13. juni 2021

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) fra 80 kr. 

Holdet bag
Oversættelse Mathias Flint
Iscenesættelse Rune David Grue
Kostumedesign Karin Gille
Scenografi Palle Steen Christensen
Koreograf Roine Söderlundh
Lysdesign Mathias Hersland
Lyddesign Lars Gaarde
Musikalske arrangementer Søren Hansen
Kapelmester Henrik Svenning

Medvirkende
Simon Mathew, Bertram Lyng Engelsted Jarkilde, Oskar Duvier Mehlbye, 
Anders Baggesen, Marie Marschner, Christian Collenburg, Kimmie Liv Sennova, 
Frederik Mansø, Jacob Madsen Kvols, Mette Klakstein Wiberg, Viktor Pascoe Medom, 
Andrea Øst Birkkjær, Marie Dalsgaard, Ashok Peter Pramanik, Nanna Rossen, 
Max-Emil Nissen, Matthew One Bailey, Dina Lorentzen, Regitze Glenthøj

Charlie & Chokoladefabrikken er produceret i samarbejde med Østre Gasværk Teater, 
hvor forestillingen spiller 5. februar 2022- 6. marts 2022. 

Link til billetsalg: https://www.osterbroteater.dk/forestilling/charlie/          

mailto:billet%40aarhusteater.dk?subject=
https://atskolebooking.billetten.dk/
https://www.osterbroteater.dk/forestilling/charlie/ 
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Teaterværksteder
På Aarhus Teater

På et teaterværksted arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuel-
le 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 her: 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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Charlie på Aarhus Teater
På vores hjemmeside kan I gå på opdagelse i den verden, hvor teatermagien bliver til. 

Kostumedesigner Karin Gille har skabt over 60 kostumer til de godt 53 forskellige karakterer i Charlie & Chokolade-
fabrikken. Hør hende fortælle om og fremvise Oompa Loompaernes kostumer og tag med ned til Sofie Stenholt 
i rekvisitkælderen, hvor hun er i gang med at lave egernmasker. Rune Rytter Claessen, der er scenetekniker, viser 
rundt på det store værksted, hvor scenografien til forestillingen bliver bygget.

https://www.aarhusteater.dk/det-sker/forestillinger/2020-21/charlie-chokoladefabrikken/ 

Her kan I også møde de to Charlie’er og høre, hvordan det var at gå til audition, ligesom I kan se dem i gang 
med danse- og sangundervisning.

https://www.aarhusteater.dk/det-sker/forestillinger/2020-21/charlie-chokoladefabrikken/ 
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Charlie & Chokoladefabrikken
RESUMÉ
Historien handler om drengen Charlie Bucket, som bor med sin familie i et ganske lille hus i nærheden af en cho-
koladefabrik, der ejes af Willy Wonka. 

Hans familie består af ham selv, hans mor og alle hans fire bedsteforældre. De bor småt og tæt og pladsen er 
ikke det eneste, der er mangel på hos dem. De har næsten ingen penge og må ofte sulte, men en enkelt gang 
om året sker der noget helt specielt i Charlies liv. 

Hvert år på sin fødselsdag får han en chokoladebar fra Willy Wonkas fabrik: en “Wonka Super Crunchy Funky 
Delux” -  men dette år er der noget helt særligt på spil. Willy Wonka har nemlig udskrevet en konkurrence, hvor 
man kan vinde en tur ind på hans fabrik. Det eneste man skal gøre, er at finde en af de fem guldbilletter, Wonka 
har gemt i chokoladebarerne. 

I løbet af nul komma fem har fire børn fundet en guldbillet og der er nu kun én billet tilbage. Der er ikke noget, 
Charlie ønsker sig mere i denne verden end at finde den sidste billet. Efter flere forsøg, så lykkes det endelig.

Charlie skal have en voksen med ind på fabrikken og han vælger at invitere sin Bedstefar Joe med. De andre 
børn er Augustus Gloop, som spiser alt for meget, Veruca Salt, der får alt, hvad hun peger på, Violet Beauregar-
de, der tygger alt for meget tyggegummi og Mike Teavee, der gamer i døgndrift.

Men chokoladefabrikken er ikke helt almindelig og Willy Wonka har været så bange for at konkurrenter ville tage 
hans idéer, til at han ikke har haft åbnet for offentligheden i mange år. Besøget inkluderer blandt andet en rund-
visning af chokoladefabrikken og her ser de Oompa-Loompaer, som er en slags små mænd og en hel chokolade-
flod, som man kan sejle på.

Men hvor kommer Oompa-Loompaerne fra og hvorfor har Wonka egentlig åbnet fabrikken for disse fem børn 
med guldbilletter?

Læs bogen, se filmen(e) eller endnu bedre: kom en tur i teatret!
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WILLY WONKA
Willy Wonka er den bedste chokolademager og opfinder i hele 
verden. Han ejer en stor fabrik, hvor han udtænker og laver det mest 
fantastiske slik og chokolade.

Han går altid klædt i høj hat og jakkesæt.

Han er en ikke helt almindelig mand. Han stoler ikke på andre men-
nesker, for der har været spioner på hans fabrik, som har stjålet hans 
hemmelige opskrifter.

Han vil prøve hvad som helst og nægter at tro på mennesker, der 
siger at noget ikke kan lade sig gøre. Han stoler på sin fantasi og tror 
på at intet er umuligt.

CHARLIE BUCKET
Charlie kommer fra en fattig familie og bor i et lille skur sammen med 
sin mor og sine fire bedsteforældre.

Charlie er en meget lille dreng med lidt for stort tøj, han har arvet. De 
har næsten ingen penge til mad og slet ikke til nyt tøj.

Han elsker chokolade og får én chokoladebar om året i fødselsdags-
gave.

Han er meget tæt knyttet til sine bedsteforældre og elsker at høre 
dem fortælle historier.

Charlie er meget uselvisk og tænker altid på andre mennesker.

Karakterkort
DE MEST CENTRALE KARAKTERER I CHARLIE & CHOKOLADEFABRIKKEN
Karaktergalleriet i Charlie & Chokoladefabrikken er stort. Der er rigtig mange skuespillere med - og ange af dem 
spiller flere forskellige roller i løbet af stykket. Her kan I læse om dem, der er centrale for handlingen.
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AUGUSTUS GLOOP
Augustus Gloop finder den første guldbillet.

Han er en meget grådig dreng, som kun tænker på én ting: mad! Han 
spiser hele tiden og derfor ender han med at være meget tyk. 

Augustus bliver over-begejstret, da han ser chokoladefloden i Won-
kas fabrik. Han drikker af den og falder i.

BEDSTEFAR JOE
Bedstefar Joe bliver snart 90 år. Han har ikke forladt sin seng i tyve 
år, men springer op som skudt ud af en kanon, da Charlie finder den 
sidste af guldbilletterne. 

Bedstefar Joe er en fantastisk historiefortæller med en livlig fantasi. 
Han elsker også chokolade.

Han er stor fan af Willy Wonka og er meget lykkelig over at være den, 
der får lov at tage med Charlie på besøg på fabrikken.

VERUCA SALT
Veruca Salt finder den anden guldbillet.

Hun elsker ballet og er datter af en nødde-millionær. Hun får altid sin 
vilje og hendes far vil gøre alt for, at hun ikke bliver vred og umulig.

Verucas far får alle sine nøddeknækkere til at pakke chokoladebarer 
ud indtil det endelig lykkes at finde en guldbillet til hende.
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MIKE TEAVEE
Mike Teavee finder den fjerde guldbillet.

Han mener selv, han er den fucking sejeste gamer og hacker i hele 
verden. Han hacker Willy Wonkas computersystem for at få fingre i en 
guldbillet.

Han er aggressiv, vred og skydegal og gamer i døgndrift og har intet 
tilovers for Wonkas fantasier.

OOMPA LOOMPAERNE
Oompa Loompaerne er små mennesker, som kommer fra det tropi-
ske Loompaland. I deres hjemland tilbragte de al deres tid i træernes 
toppe for at gemme sig for monstrene i skovbunden.

De lever af kakaobønner og da Wonka tilbød dem arbejde på fabrik-
ken til gengæld for alle de kakaobønner, de kunne spise, så sprang 
de til og flyttede med ham.

De er drilagtige og synger dagen lang.

KARIN GILLE
2020

Charlie og Chokoladefabrikken  
EMSEMBLE START , JOSEPHINE, JODLER, DIVA 
+ OOMPA LOOMPA & EGERN
DINA FIE LORENTZ, 

VIOLET BEAUREGARDE
Violet Beuregarde finder den tredje guldbillet.

Hun elsker, mere end noget andet i verden, at tygge tyggegummi. 
Men slår over til chokolade, da hun finder ud af, hvad der er at vinde 
ved at finde en guldbillet.

Hendes tyggegummityggende rekord er tre måneder med det sam-
me stykke tyggegummi. Hver aften sætter hun det på sin sengestol-
pe, så hun er klar til at tygge videre næste morgen.
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Opgaver
Vi har skabt en række øvelser, der taler ind i danskfagets formål. 
Øvelserne fokuserer på brug af sanselighed og gestaltning af sprog og tekster, hvor eleverne arbejder med-
digtende i fiktionen. Gennem brug af øvelserne er eleverne klædt godt på til teateroplevelsen og vil opleve, 
at det vækker genklang i krop og sind, når de ser forestillingen sammen. 

EN PAPIRFLYVER MED DRØMME
Formål: At lave en personkarakteristik af Charlie og spejle sit eget liv og sin egen forestillingsverden i brevform.

I begyndelsen af forestillingen sender Charlie et brev til Willy Wonka, hvor han fortæller om sine ønsker, håb og 
drømme for fremtiden. Da han har skrevet brevet, folder han det til en papirflyver og sender det ud i verden. 
Brevet kan I læse på s. 12.

• Charlie beder Willy Wonka om at skabe magiske ting af slik, der kan hjælpe ham og hans familie. Hvad er det, 
 han beder Willy Wonka om? Og hvorfor lige netop de ting?

• Hvad fortæller ønskerne os om Charlie og hans forhold til sin familie? 

• Bed nu eleverne om selv at skrive et brev til Willy Wonka for at bede ham om magiske slikting til deres egen 
 familie og underskriv det med navn og titlen opfinder. Fold brevet som en papirflyver og lad det flyve gennem 
 klasseværelset - eller hæng det op under loftet.

Her er et forslag til en papirflyver, der kan flyve rigtig langt: 
https://www.experimentarium.dk/papirfly/saadan-bygger-du-god-papirflyver/

http://experimentarium.dk/papirfly/saadan-bygger-du-god-papirflyver/
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Kære Hr. Wonka
 
Jeg ved, du nok er meget travl
- at mange sender brev til dig.
Jeg har, hvad jeg behøver, men
der er lidt, der bekymrer mig.
 
Den tid det ta’r at læse brevet
lønner sig for dig.
For hvis du tør at læse mer’
så vil du takke mig.
  
Jeg har et ønske til min mor
Som kæmper - og det har sin pris
Hun mangler nye snørebånd
Tænk, hvis de var af ren lakrids?
       
Til Josephine en tegning og
det er naturligvis:
to tænder gjort af marcipan
I stedet for gebis
 
Da jeg var lille tog min far
os med på tur ud i det fri
Ved stranden gav han mor en is
hun blev så glad og lykkelig
Vi opfinder en is
som aldrig smelter,
hvis du tør?
Så hun kan ta’ en bid hver dag
og være glad som før.
 

Til skøre George og hans Georgina
er det let og ligetil
To puder lav’t af skumfidus
så deres snorken ik’ ta’r til.
 
Og gamle Joe på snart halvfems
som er så god og fin
En vitsebog med mynteknas
for han kan li’ et grin
 
Jeg tror at det var alt fra mig.
Nu er det op til din magi
Og når du så er blevet klar
Så må du komme her forbi
 
Og hvis du kommer, sørger jeg for,
der er plads til dig.
Og jo, måske, en Wonka-bar?
Så deler du og jeg...?

FRA: Charlie Bucket, opfinder 
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GI’ HINANDEN SLIKGAVER
Formål: at fremme elevens evne til at improvisere og bruge deres fantasi. God optakt til næste øvelse (I ser det 
kun med fantasi)

• Elever og lærer sidder i en rundkreds.
• Læreren finder nu en imaginær gave frem - læreren bestemmer selv tyngden, størrelsen og kvalitet og giver 
 den til den næste i rundkredsen. Det er modtageren af gaven der beslutter, hvad der er i den.
• Eleven åbner gaven og agerer på det slik han/hun får. Husk på kropssprog, undertekst og stemmeføring.

• Så er det jeres tur...
• Den elev der har modtaget en slik-gaven, giver nu en ny gave videre til den næste i kredsen.
• Når de øvrige elever i klassen ikke giver gaver eller pakker op, så er de det gode publikum, der meget 
 gerne må lade sig inspirere af deres klassekammerater.

Idéer til slikgaver; 
Oppustelige gummibamser med pruttelyde, 
Chokolade-Bjørn med BRØL,  
Studenterbrød -  man bliver klog af at spise, 
Regnbueis, der giver genskin på himlen, når du spiser det
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I SER DET KUN MED FANTASI
Formål: at fremme elevens evne til at analysere og fortolke samt kropsligt genskabe dele i manuskriptet. 

Eleverne læser dette uddrag fra Wonkas sangtekst: 

WILLY WONKA: 

Bag porten står fabrikken
et sjælfuldt maleri
Bag porten er - der mere til Jer
Men I ser det kun med fantasi

Bag porten stråler værket
Et tidløst bolcheri
Maskinens kraft og perlende saft
Men I ser det kun med fantasi

Med åndens illusioner
Og uden sort magi
Mit rige er skabt af visioner
der hvirvler omkring indeni

Bag porten er I rede
til Wonkas potpourri
Og ganske få vil virk’lig forstå
for I ser det kun med fantasi

Bag portene er toner
Så dans til min symfoni
Bag valsens takt er det hele eksakt
Men I ser det kun med fantasi

Bag porten er en gåde
En præmie af værdi
Bag denne port der er intet for stort
Men I ser det kun med fantasi

Trods smil og dans og lystig sang
Var jeg et simpelt barn engang
Men jeg forstod: med rette sind
er verden ikke farveblind

Jeg håber I er ligesom mig
Når jeg om lidt vil vise vej
For er du god og åbenbar
Er præmien din hvis du er klar

• Lad eleverne vælge et vers fra sangen i grupper. Sammen undersøger de; Hvad er det Wonka fortæller? 
• Hvorfor gentages “Men I ser det kun med fantasi”?
• Genskab kropsligt det valgte vers i gruppen på 4-5 elever.
• I udarbejdelsen har de været opmærksomme på gestik (arme og hænder), mimik (ansigtsudtryk), blikretning, 
 afstand og niveauer. De står i et frys-billede.
• Den øvrige del af klassen forestiller sig nu, at skulpturen er en del af en udstilling på et museum 
 og har nu mulighed for at bevæge sig rundt og se alle detaljerne.
• Læreren spørger eleverne om, hvad de ser i skulpturen, og hvordan de ser det?
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DAGBOG FRA AFTENEN FØR
Formål: At fremme elevernes indlevelsesevne og skrive fra en karakters perspektiv.

Fordel karakterkortene fra s. 8 - 10 mellem eleverne. Kopier og klip ud.

Hver elev skriver nu en dagbogsside til den karakter, han/hun har fået. Dagbogssiden skal handle om, hvordan 
de har det aftenen før Willy Wonka åbner sin chokoladefabrik for de fem vindere af guldbilletterne.

De skal skrive sådan, som de forestiller sig, at karakteren tænker og føler aftenen inden:
• Er de spændte? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?
• Hvad glæder de sig til?
• Er der noget, de er nervøse for?

Læs højt for hinanden.

Bed eleverne om at forestille sig, at de skal spille den karakter, de har skrevet om. Hvordan kan de omsætte 
deres dagbogsside til en levende karakter?

• Hvordan lyder deres karakters stemme?
• Taler de langsomt eller hurtigt?
• Hvordan er deres kropssprog, deres gestik (arme og hænder) og deres mimik (ansigtsudtryk)

Læs højt igen; denne gang med brug af krop, gestik, mimik og stemme
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TEGN OG SPIL EN VERDEN AF SLIK
Formål: at fremme eleverne kreativitet og forestillingsevne ved at omsætte tekst til billeder og krop.

DEL 1: Eleverne sidder klar med deres farveblynter til at genskabe en del af Willy Wonkas fabelagtige fabriks have. 

Læreren læser følgende tekstbid fra manus og eleverne tegner.

DEL 2: Eleverne omsætter nu tekstbid til krop.
• Klassen står i en rundkreds. Tekstbidden læses op igen.
• Eleverne skal nu én efter én komme med et bud på, hvordan de med deres krop kan vise, hvordan der ser ud 
 på Wonkas fabelagtige fabrik. Det kunne fx være en milkshake-ko. Eleven går nu ind i midten af rundkredsen 
 og siger replikken ”jeg er en milkshake-malkeko” og fortolker kropsligt, det at være en milkshake-malkeko.
• Eleverne skal være opmærksomme på de ting, figurer og følelser der indgår i tekstbidden og spille op ad dem.
• Når læreren synes at billedet er opfyldt, har hun mulighed for at tænde billedet. Eleverne laver her hver en
 bevægelse samt en lyd, de gentager igen og igen indtil læreren slukker billedet.

Jeg har arbejdet på det i sytten og et halvt år.
Sukkertræerne lever og ånder. Påskeæggene klækker og kyllingerne 
pipper. Og om vinteren vælter det ned med puddersukker. Du kan endda 
malke køerne og få en milkshake. I er de første, der får lov at se det. en 
verden skabt fuldstændig og udelukkende af slik. Hvad siger I? 
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GÅ I TEKSTENS LANDSKAB -  I FABRIKKENS SLIKLANDSKAB
Formål: at fremme elevens indlevelsesevne ved at vække dennes krop, sanser og medskabende fantasi ift. 
forestillingens rum, miljø og stemning.

• Eleverne går rundt i klasselokalet, hvor læreren bruger uddrag fra manus - se nedenstående. 
• Eleverne forholder sig kropsligt til de beskrivelser læreren kommer med.

Læreren: 
MEN, for at komme derhen, må vi først igennem denne sti med dødsensfarlige fælder….døren er lige her. Jeg 
tjekker lige ind. 

Eleverne: 
(Laver et ritual for at komme ind og åbner den usynlige dør)

Læreren: 
Værsågod. Denne vej.

Læreren: 
...I skal tage første sving til venstre gennem den klistrede karamelsump, men bliv på skumfiduserne, så mister I 
ikke jeres sko.

Eleverne:
(Hopper fra den ene imaginære skumfidus til den næste for at komme over)

Læreren: 
Så skal I skarpt til højre gennem vindtunnelen - hold på hat og briller! 
Det blæser kraftigt. I kæmper imod. Pludselig så blæser det fra neden a la Marilyn Monroe.

Eleverne:
(Eleverne kæmper sig igennem blæsten)

Læreren: 
Så skal I squatte helt lavt gennem kogepladegaden

Eleverne: 
(Eleverne squatter og går videre)

Læreren: 
Indtil I til sidst skal åbne porten med et kraftigt slag på gongongen.

Eleverne: 
(Eleverne slår på gongongen)

Læreren: 
Se selv! Det er jo meget nemt, ikke?
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REPLIKBRUSEBAD - EN MÅDE AT ÅBNE TEKSTEN PÅ
Formål: at fremme elevernes evne til at variere stemmeføring og kropssprog. 

• Kopier og klip replikkerne ud
• Eleverne får udleveret en replik hver.
• Eleverne går rundt mellem hinanden og lærer replikken udenad.
• Lad eleverne lege med forskellige undertekster.

Fx
• Sig replikken som om du har karamel i munden.
• Sig replikken som om du er meget sulten.
• Sig replikken mens du lader som om du blæser en kæmpe tyggegummi bobbel.
• Sig replikken som om du har vundet en guldbillet.

• Find selv på flere måder.

REPLIKKER

Min Bedstefar Joe siger, at Willy Wonka er den største 
chokolademager nogensinde.

Det er det største mysterium i nyere chokoladehistorie!

Jeg vil gøre alt for at komme ind og se hans fabrik.

Et helt livs forbrug af Wonka-slik

Alle børn i hele landet vil ha’ fingre i sådan en billet.

Hvis der er en guldbillet med mit navn på, så skal den nok finde mig.

Jeg skal ud og finde aftensmad til min familie.

Din far ville have været så stolt!
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Tik tak. Ikke så meget sniksnak.

Men det er mit mellemmåltid.

Hey gamle nisse! har I ikke wi-fi her?

Sukkertræerne lever og ånder.

Værsågod. Spis bare løs. Det er jo det, der er meningen.

Græsset er af marcipan.

Du må ikke drikke af chokoladefloden.

Bedstefar, laver han sjov eller mener han det?

Han skal nok klare den. Og hvis ikke døde han i det mindste lykkelig.

Plejede folk at falde i chokoladefloden og blive karamelliseret?

Hr. Wonka må hellere tilbage til skrivebordet med det tyggegummi.

Kom så allesammen. Tjep tjep. Fabrikken rundviser ikke sig selv.

Et rum fyldt med alt du nogensinde kunne ønske dig.

Der sker noget helt vanvittigt nu, gør der ikke?
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SKRIV ET AKROSTIKON OM DIN TUR I TEATRET
Formål: at bearbejde stemninger og følelser fra teateroplevelsen.-

Når I har været i teatret at se Charlie og Chokoladefabrikken, 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 CHARLIE OG CHOKOLADEFABRIKKEN skal begynde hver verselinje. 
 Brug skabelonen på næste side.
• Eleverne må meget gerne fokusere at digte om de følelser forestillingen satte i gang hos dem.
• Slut af med at illustrere digtene og læs dem højt for hinanden. Hæng dem op i klasseværelset.

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater
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Min teateroplevelse
NAVN:



Vi glæder os 
til at se jer!


