
Askepot

Uge 17
23.04.2012 12.00 
24.04.2012 12.00 
25.04.2012 12.00 
26.04.2012 12.00 

ASKEPOT spiller som skoleforestilling kl. 12.00 på nedenstående datoer. Billetprisen er kr. 80,- pr. elev, og 
læreren kommer gratis med (mindst 10 elever pr. lærer). Når du har udfyldt kuponen, sendes den til:  Odense 
Teaters Billetkontor, Jernbanegade 21, 5100 Odense C. Du kan også reservere billetter på www.odenseteat-
er.dk

Der er et begrænset antal pladser, og billetterne fordeles efter først-til-fadet princippet. Denne bestillingskupon 
kan downloades på www.odenseteater.dk under skoler og skolesamarbejde, hvor du også kan udfylde bestil-
lingen online.

Med venlig hilsen
ODENSE TEATER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestillingskupon

Skolens navn: ____________________________________ Skolens telefon: _____________

Skolens adresse: ____________________________________________________________

Postnummer og by: __________________________________________________________

Skolens EANnummer: 

Lærerens navn:____________________________________ Lærerens telefon: ___________

Lærerens e-mail adresse:____________________________________ 

Antal elever: _____________                  Antal lærere: _______________

Dato og underskrift: ____________________________________________

Disney fjernede asken fra Askepots kind og  
gjorde eventyret romantisk og lyserødt. Hos  
brødrene Grimm og Odense Teater er Askepots vej  
til prinsen og det halve kongerige mere grum.

ASKEPOT er historien om den unge pige, som må 
kæmpe for accept og kærlighed. Først dør hendes 

mor, så gifter hendes far sig med en usympatisk 
kvinde, som i forvejen har to forkælede døtre.

Stedmoren og stedsøstrene kan ikke tåle synet af 
Askepot og gør derfor livet surt for hende. Da kon-
gen indbyder landets unge piger til fest på slottet, 
for at prinsen kan vælge sin brud, forbyder sted-

moren Askepot at tage med. Men eventyret står 
den gode bi, og det ender lykkeligt for Askepot. 

Vivian Nielsen har på Odense Teater senest 
markeret sig med dramatiseringen af Lars von 
Triers BREAKING THE WAVES, som modtog en 
Reumert i 2009.

Af Vivian Nielsen
- baseret på Brødrene Grimms eventyr

Uge 18
30.04.2012 12.00 
01.05. 2012 12.00 
02.05.2012 12.00 
03.05.2012 12.00 

Uge 19
07.05. 2012 12.00 
08.05.2012 12.00 
09.05.2012 12.00 
10.05. 2012 12.00 

Klip en tå og hak en hæl! Odense Teater går tilbage til ASKEPOTS rødder og tager stedmorens ordre alvorligt.


