
“Kender du, når det føles som om ens hjerne er en havetrampolin, som nogen hopper på? Eller
når det føles, som om der er en fortæller, der bare bliver ved med at snakke inden i ens hoved?
Som om ti tusind heste trækker hjertet i hver sin retning? Og nede i maven føles det, som om
du har slugt al cement i hele verden og du aldrig bliver let i kroppen igen. Kender du det?”

Bille er ti år og går i 5. klasse. Bille kan allerbedst lide, når det hele er, som det plejer at være. Hjemme hos far får de pizza
om fredagen, og hos mor får de spaghetti om onsdagen. Bille kan godt lide at være i sin egen verden og kan dagdrømme i
timevis. Det er faktisk, som om der bor en fortæller inde i Billes hoved, der altid kan finde på en ny god historie. Men da
Billes bedste ven flytter, klasselæreren Besir rejser væk og Bedste bliver syg, begynder Billes fortæller at overtage styringen.
Hovedet bliver oversvømmet af bekymringer og katastrofetanker. Bille har ikke lyst til noget – og slet ikke at skulle på
lejrtur med hadelæreren, Vikar-Benny. Bille vil faktisk gøre alt for at undgå lejrturen og slippe af med bekymringerne. 

I løbet af de sidste 10 år er antallet af børn og unge med depression og angst tredoblet, og antallet af børn med kontakt til det
psykiatriske system er steget med 50 procent. BILLES BEKYMRING tager udgangspunkt i den komplekse verden, som
vores børn vokser op i, og behandler de svære tanker med humor og kærlighed. 

Oplagt til læringsforløb og vigtige snakke 
Med BILLES BEKYMRING ønsker vi at være med til give børn og unge et sprog for
bekymringerne. At tage angst og tvivl alvorligt som en del af livets grundvilkår. Og at skabe en
bevidsthed om de følelser, der findes indeni os alle sammen, men som vi nogle gang føler os alene
med. Research til forestillingen er foretaget med hjælp fra Børns Vilkår og Børnetelefonen. 
Forestillingen leger bl.a. med fortællegreb og synsvinkler, og vil derfor være velegnet til forløb i
dansk om tekstfortolkning og anmeldelser. BILLES BEKYMRING beskæftiger sig desuden med
temaer som bevidsthed, ensomhed og angst, som vil kunne bruges som udgangspunkt for forløb i
kristendomskundskab samt til at starte en vigtig samtale om det mentale helbred. 

Billetter
BILLES BEKYMRING spiller fra 31/10-14/11-21
Forestillinger mandag-fredag kl. 10.00 + 12.00 samt søndage kl.
13.00 + 15.00. Derudover er der også enkelte aftenforestillinger. 

Se den fulde spilleplan og reserver billetter her: 
https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/billes-bekymring/ 

Billetter koster 40 kr. hvis man er en gruppe på min. 6 personer
under 25 år. 

Aldersgruppe: 9-12 år 
Varighed: 60 minutter 
Producent: teater [døgdi] 
Spillested:  ZeBU, Øresundsvej 4, 2300 København S

Kontakt
Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mathilde
Eusebius på tlf. 22504245 eller mail teaterdoegdi@gmail.com 

Læs mere her: https://www.zebu.nu/shows/billes-bekymring/ 

Tag dine elever med til en forestilling om følelserne, der får pulsen
til at stige, tankerne til at svirre og det hele til at virke umuligt.

BILLES BEKYMRING er ængsteligt, humoristisk og poetisk
teater for de 9-12 årige om at blive ven med fortælleren i hovedet 
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