
Ansøgning  
 
Teatret Aspendos ansøger hermed Faxe Kommune om tilskud til produktion af ny turnéforestilling, om et 
barns første møde med døden. Forestillingen, ”Lunas Farmor”, kan ses af alle over 5 år, men er særligt 
målrettet børn i alderen 5 – 10 år. Det vil i praksis sige at forestillingen primært tilbydes til de ældste 
børnehavebørn samt skolernes 0. og 1. klassetrin  
 
Vi søger dels om et økonomisk tilskud til selve produktionen. Dels om tilskud i form af forestillingsindkøb.  
Et tilskud til produktionen vil give os mulighed for at indkøbe nyt lysanlæg, mens et forestillingskøb (10 
forestillinger) vil give os mulighed for at bringe forestillingen ud i kommunens skoler og børnehaver, samt at 
spille to åbne familieforestillinger i Faxe Kommune. 
Da forestillingen på forhånd har opnået refusionsgodkendelse, vil et sådan indkøb udløse en refusion på 
50% af forestillingsprisen. 
 
 
Der søges: 
1. Tilskud til teknik:     25.000,-  
2. Forestillingskøb:   (10 x 6.400,- i alt: 96.000,-  som udløser refusion)    32.000,- (efter refusion) 
I alt:     57.000,- 
Det fulde budget fremgå af nedenstående. 
   
Forestillingens tema og tilhørende undervisningsmateriale, vil kunne danne afsæt for samtaler og 
undervisning om tab, sorg og barnets følelsesliv i det hele taget.  
 
Produktionen 
Historien om et barns første møde med døden har rumsteret hos Aspendos længe. Den er prøvet af som 
fortælling i forskellige former, og for forskellige aldersgrupper.  
Nu er er tiden inde til for alvor at folde historien ud. Det kommer til at ske i tæt samarbejde med instruktør 
Line Svendsen (Teater Du Milde Himmel). Med som konsulent er dramatiker/forfatter Robert Reinhold, 
som har en række bogudgivelser og teatermanuskripter bag sig bl.a. til den Reumert-nominerede ”Soldaten”.  
Her er tale om en nærværende og rolig fortælleteaterforestilling med stemningsfuld livemusik. Forestillingens 
form og udtryk står på skuldrende af den tidligere Aspendos produktion ”En Eventyrlig Klang” (2017),  med 
livemusik af Benjamin Barfod og fortælling af Steffen Sommerstedt.  
Vi ønsker at trænge dybere ind i det følelsesmættede univers som vi oplever, åbner sig, i samspillet mellem 
Benjamins mange særlige instrumenter og Steffens stemme.   
Der fortælles og spilles direkte til publikum, fortælleren ser publikum i øjnene - med et smil.  
Der udarbejdes pædagogiskmateriale til forestillingen i samarbejde med erfarne underviserer og 
konsulenter.  
Forestillingens manuskript er skrevet og der er opnået refusion. 
Produktionen startes op i februar 2020 og der vil være premiere i starten af april. 
 
 
Historien: 
Med ”Lunas Farmor” sender Aspendos et kærligt smil til alle der har prøvet at miste. Ikke mindst de børn der 
– ligesom Luna – går gennem sorgen for første gang i deres unge liv. Her får de en historie at spejle sig i.  
I teatrets intime fællesskab finder vi sammen en vej til et lille smil – også hvis det bliver gennem tåre … 
Det er historien om et helt år i Lunas liv.  
Et år hvor alting forandrer sig, Og Luna bliver ked af det. Det er nemlig det år hvor lægerne ikke  
længere kan gøre Farmor rask, det er også det år hvor Luna ikke får noget påskeæg – for der er  
ingen at sende det flotte gækkebrev til.  
Men det er også det år, hvor Farfar trækker Luna op på skødet, og hvor Farfar fortæller om 
dengang  Luna var lille, og hvor Luna ligesom kan mærke Farmor - inde i.  
Det er det år hvor Luna opdager, at man kan smile, mens man græder…. 
”Lunas Farmor” er en historie om de følelser og oplevelser man kan få, når man mister en man elsker. En 
der altid har været der.  Men det er også en historie om, at det er ok, at livet går videre, og en historie om, at 
finde et lys i mørket. 
Det er ikke en historie om en stor frygtelig tragedie. Det er en stille fortælling om at miste. Om det tab som er 
et uundgåeligt vilkår i et hvert liv, og som mange møder allerede i barndommen.  



 
Budget for produktionsperiode (ca. 6 uger) + første turnéperiode (ca. 3 uger): 
 
Udgifter: 
Løn medvirkende (1 skuespiller + 1 musiker):  2 x 50.000,- 100.000,- 
Instruktion (instruktør + dramaturgisk konsulent):    35.000,- 
Scenografi (inkl. løn):      40.000,- 
Lyd og lys (inkl. løn):      45.000,-    
Plakat, program og andet pr:      20.000,- 
I alt     240.000,-  
 
Indtægter: 
Tilskud Faxe Kommune:      25.000,- 
Forestillingskøb Faxe Kommune:           10 x 6.400,    64.000,- (udløser refusion) 
Forestillingskøb udenfor Faxe:    15 x 6.400,-    96.000,- (udløser refusion) 
Indtægter i alt:     185.000,- 
 
Forventet underskud:      55.000,-* 
 
*det forventede underskud dækkes ind af teatrets øvrige drift. Forestillingen vil indgå i teatrets repertoire, og forventes herigennem at 
kunne tjene sig hjem på sigt.   


