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byder vetkommen tir HALFDAN Livet er en morseneave...
Halfdan Rasmussen er verdenskendt i Danmark som børnerims-fjollerist og voksenrims-
tosserist, han elskede at fantasere og facettere, elskede qt tage i,ordelpgird"i4å'år-staoig
en af de mest levende digtere for børn, men bestemt også roilegåsyle vot<sne!

Halfdan ville i 2015 være fyldt 100 åf.gg det synes vi er værd at fejre! Det gør vi ved atturnere med denne jubilæums-forestilling fyldt med hans finurlige åg fjolle-iornuftige tekster:Med hans kendte viser Noget om Helte, Noget om Kraft, Noget å, åårermusik osv - - mednogle af børnesang:ne og hans sprællende, sprudtende teks-ter om sin ;d; Uåi.oå, pa
Christianshavn - - men også med små rejser ind i hans mørkere side med tekster om
arbejdsløsheden i 3O'erne, modstandskampen, udlandsrejserne og nans rammende tekster
om den sidste tids "skrumpealder". Et helt portræt af nalidans liv-og aigtning - og samtidig etportræt af et menneskeliv, der, tilsat tidt eventyr, kunne være dit eller mit...
Forestillingen er bygget op af Halfdan Rasmussens tekster, flettet ind i hinanden i en blandingaf kronologi, fabuleren og kontrastfyldte overraskelser.

Forestillingen varer 2 gange ca 4o minutter plus pause.

Ønsker man at vide mere om Halfdans liv, kan man læse Lene Bredsdorffs biografi ,,Halfdan,,

Tak til: Michael Altschul for fotos, Bo Hasle Buur for grafik, Christian Sekjærs arvinger for brug afvignetter, Lilian for hue og Iben og Tom Nagel Rasmu-ssen ior velvilj" og iillud"l""r.
Stor tak for økonomisk støtte fra: Knud Højgaards Fond, Beckett-Fonden, 15. Juni Fonden,
Johannes Fogs Fond og Nordea Fonden.

Allan Høier, sanger, skuespiller og id6mand
visesanger med speciale i det dansk-åvenske repertoire. Medvirket i en lang række forestillingerfor Teatret oPtimis. Har lavet adskillige roste vise-CD'er og åptrååi i i"ai"'åg *. Er desudenblæksprutte og administrator - uåae-hos optimir og-i ånole sammennæn!å.
Erik Axel Wessberg, guitarist, komponist og arrangør
Medvirket som musiker, skuespiller, komponist,arrangø-r, kapelmester i forestillinger på bl.a.Århus Teater, TV Teateret og oaenie Teater. stor unolrvisningserfaring. Udgivet bøger og cD,er.TV- og radioproducer for DR. Har tavet cabaret med bl.a. Simon RosenSaum og Ulla Henningsen.
Bo Skødebjerg, instruktør
Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole, Fastansat skuespiller ved Ålborg Teater 19gg-94 ogsiden arbejdet som freetance skuespitler, instruktør, tekstforfaiter og dru'nutiker ved en langrække teatre' Har senest skrevet til Himmerlands Teater, W2 og roiteteaiiet.
Teatret OPtimis
Har gennem snart 25 år turneret med humoristiske og tankevækkende cabaret,er. Teatret hargennem årene sfillet t5 forsketlige forestittinger, hvoiril;;;;i.ål'å1r."r,, Taube, cornelisvreeswijk, Benny Andersen, sigfred pedersen og pH har været 

"ro*1ri.gspunktet.www'optimis.d k www'youtu be.com /teatretopti m is www.facebook.dklteatretoptim isFind os på spotify, iTunes, TDCpray etc - søg fx efter Alran Høier.

5?i!1I1,": p.å 3.s 83 85 87 eller optimis@optimis.dk Ønsker du en nyhedsmait hver 2.-3.maned?: Kontakt os ved scenekanten, tilmeld dig på hjemmesiden eiler iend en mail.

Vi tilbyder tølgende CD'er:
Viser, sange og talte tekster fra HALFDAN
Benny Andersen cabaret'en BENNy
Sigfred Pedersen cabaret'en SøREN ELSKER KATINKA:
Poul Henningsen-forestillingen SMÆKKyS :

Evert Taube cabaret'en sÅ uerue e SKUDEN KA, GÅ...:
Benny Andersen cabaret-koncerten SVANTE & CO:
Bellman-cabaret'en ELSKOV, VIN & BASFIOLER
Erik Axel Wessberg: Revyviser uden ord
Erik Axel wessberg: populære danske sange for sologuitar
Tilbudr Køb 3 CD'er - betal kun for 2 !!!
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