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Verdens Mindste Teater opstod i og omkring Albrectsens Galleri, hvor 
teaterforestillinger siden efteråret 2008 har været en fast del af gal-
leriets repertoire under kunstnerisk ledelse af Ulla Koppel, administre-
ret af Annemette Albrectsen. En af ambitionerne er at gøre moderne 
dramatik tilgængelig og nærværende, og med sine kun 16m² garanteres 
den modige tilskuer en intens og anderledes kulturoplevelse!

Praktiske oplysninger og billetbestilling: 
Forestillingerne varer ca. 1 time. Se billetpris ud for forestillingen.
Ingen toiletfaciliteter. Billet kan bestilles via albrectsen@mail.dk,
på tlf. 2617 1250 eller købes i døren inden forestillingen.
Mere info kan findes på www.albrectsen.dk

Sofya Andreyevna – efter roman af Jay Parini

»Jeg ventede på at hans hånd skulle røre ved min skulder”, skriver Sofya 
Andreyevna i sin dagbog, ”på at hans store skygge ville dukke op og 
dække mig som natten skjuler markerne. At han skulle komme til min 
seng, holde om mig og elske mig. Men han kom ikke. Han kommer 
aldrig igen«. 1910 er året hvor den store russiske forfatter Leo 
Tolstoy dør. Sofya Andreyevna fortæller i denne monolog om sit liv 
og ægteskab med Tolstoy.  Hun har født ham 13 børn, været hans 
elskerinde, livspartner, muse og sekretær.  Monologen er en bear-
bejdelse af bogen »The last station« som blev filmatiseret i 2008.

Medvirkende: Bozenna Partyka Bearbejdet for teater og in-
struktion: Ulla Koppel Scenograf/visuelt koncept: Søren Brink
Musik: Anders Koppel Cello: Klara Preben-Hansen /Dina Gelfer-Jørgensen

Premiere: Torsdag d. 9. februar kl. 19:00
Sidste dag: Onsdag d. 29. februar. Spilletider: Tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag kl. 19:00 samt lørdag, søndag kl. 16:00. Entre kr. 125.-

Natflyver
Hvad gør De med en opdagelsesrejsendes udlængsel i vores tid? 
Dette er historien om en natflyverkvinde, der bygger et fly i et 
forsøg på at fange fugletrækket mod syd, mod De Arabiske Lande 
og Afrika, mod det tabte Paradis. Det er en drømmerejse igennem 
ensomheden i bunkeren under jorden, hvor rummet udvider sig 
og bliver en stemning, et univers, en nærværende abstraktion, en 
fantasi og en poetisk historie om tanker, verden og mennesker.

Ide/manuskript og skuespil: Mira Noltenius Visuelt koncept 
og lydbillede: Søren Brink Instruktion og konsulent: Ulla Koppel

Forestillingen foregår i Bunkersanlæg nr. 30, Kongens Have. 
Mødested: Pavillonen,  Albrectsens Galleri, Kronprinsessegade 3. 
Mødetid kl. 17:00. Premiere: Onsdag d. 7. marts kl. 17:15. 
Sidste dag: Onsdag d. 28. marts. Spilletider : Daglig kl. 17:15 (haven 
lukker kl. 19.00). Entre kr. 125.-

Annemette Albrectsen
Kronprinsessegade 3

DK - 1306 København K
mobil: 26 17 12 50

albrectsen@mail.dk
www.albrectsen.dk

Åbent onsdag og torsdag 12-17
fredag 12-18 og lørdag 11-15



Genopsætning!
Cellisten fra Sarajevo
– efter roman af Steven Galloway

En beretning om livet for fire mennesker i det krigshærgede 
tidligere Jugoslavien, ikke langt herfra. En krig, der kostede om-
kring 100.000 menneskeliv.

Bearbejdet for teater og instruktion: Ulla Koppel
Medvirkende: Bozenna Partyka, Tine Petersson og Cicilie Veinø
Cello: Klara Preben-Hansen
Scenografi: Annemette Albrectsen   

Repremiere: Søndag d. 16. oktober kl. 16:00
Sidste dag: Fredag d. 28. oktober 
Spilletider: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 19:00, 
samt lørdag, søndag kl. 16:00

Entre kr. 125.-

Verdenspremiere: 
Bag de blå bjerge
af Michael Svennevig baseret på Aihua Yans liv.

En monolog om glæde, overlevelse og Kulturrevolution. 
Aihua Yan er opvokset under Kulturrevolutionen. Hun er ud-
dannet civilingeniør, og kom til hertil som politisk flygtning i 
1990 og blev dansk statsborger 9 år efter. Som et led i bearbej-
delsen af hendes fortid (og især opvæksten under kulturrevolu-
tionen) fortalte hun sin historie til forfatteren og dramatikeren 
Michael Svennevig, der har skabt en gribende monolog fuld af 
poesi baseret på hendes beretning. Det er et stærkt, hudløst 
portræt af kampen for overlevelse i et totalitært regime. Om 
at blive rykket op med rode, og skabe sig et nyt liv i eksil. Men 
det er måske endnu mere en beretning om at være menneske, 
og kunne bevare sin medmenneskelighed ligegyldigt hvad man 
bliver udsat for.  At insistere på at livet er godt – og at kunne 
give noget videre til andre. 

Medvirkende: Elisabeth von Rosen
Instruktion: Ulla Koppel
Scenografi: Vedens Mindste Teater

Premiere: Søndag d. 30. oktober kl. 16:00
Sidste dag: Mandag d. 21. november
Spilletider: Lørdag, søndag kl. 17:00 og mandag, tirsdag kl. 19:00

Entre kr. 125.- 

Samtale arrangementer 
1. november kl. 20:00

Aihua Yan fortæller om sit liv – og sin kamp for at bevare det.

15. november kl. 20:00
Om virkelighed og teater. Om teater der kradser, når virke-
ligheden banker på. Om hvordan man kan overføre levet liv til 
teater.  Til begge arrangementer kan man møde Aihua Yan sam-
men med forestillingens instruktør Ulla Koppel, skuespilleren 
Elisabeth von Rosen og dramatikeren Michael Svennevig.
 

DOGS – verdens mindste musical
Dogs er en musical om to mænd og en vred kat. Eller om to 
hunde og en træt kvinde.
Indeholdende både discokugle seranader, ballet i hundesnor og 
rock cat i latex.
Kan de løfte arven efter Cats, kan de overgå sig selv, kan de få 
os til at gø af glæde? Næppe. Det blir vildt.
Medvirkende: Alberte Winding, Jan Rørdam og Benjamin Koppel. 
Scenografi: Verdens Mindste Teater

Premiere: Mandag d. 9. januar kl. 19:00
Sidste dag: Torsdag d. 12. januar
Spilletider: Kl. 19:00 og kl. 21:00

Entre kr. 150.-

Blålys – en trist revy
Er du inkluderet eller ekskluderet? Katalogiseret, militariseret, 
undervurderet, accepteret…?

Tekstforfattere: Marianne Larsen, Søren Lassen, Sidsel Falsig-
Pedersen, Niels Hav, Sune Køter, Stine Mariager, Ditte Steensballe 
og mange flere…
Medvirkende: Mira Noltenius, Nikolaj Høi og Petrine Agger
Instruktion: Ulla Koppel
Scenografi: Verdens Mindste Teater

Premiere: Tirsdag d. 17. januar kl. 19:00
Sidste dag: Lørdag d. 4. februar
Spilletider: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 19:00 samt lørdag, 
søndag kl. 16:00

Entre kr. 125.-


