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Skidt og Pyt

Skidt, Pyt og nissen

Skidt og Pyt på 
Store vaskedag!

- også som turne (i forenklet udgave)

- turneteater

- kan KUN opleves på Teatergården

Teatergården
En totaloplevelse for børn og voksne - med fornøjelige forestillinger 
samt rolige, autentiske og finurlige omgivelser til efterfølgende leg og hygge. 



  
Forestillingerne om de to små gårdvæsner Skidt og Pyt kan opleves, hvis I 
kommer på besøg her eller, hvis vi kommer på besøg hos jer!  Fælles for alle 
forestillinger er, at Skidt og Pyt bliver børnenes venner, og hjælper med til at 
bevare godt humør og god leg.  

Vælg mellem følgende forestillinger:

• ”Skidt og Pyt”  
(august - oktober, marts - juni - KUN på Teatergården) 

• ”Skidt og Pyt på Store vaskedag” 
 (august - oktober, marts - juni, også som turneteater)  

• ”Skidt, Pyt og nissen laver sjov”  
(november- december, også som turneteater i forenklet udgave!)

Forestillingerne handler også om børnelivet på landet i gamle dage og er 
inspirreret af familien med 8 børn der boede på gården før i tiden. Der er 
masser af læring, som I kan arbejde med efterfølgende. I kan evt. bruge 
Skidt og Pyt spillet og julebogen til det, hvis I har lyst. Sangene fra forestil-
lingerne kan I høre på diverse musiktjenester, og dermed lytte til og synge 
længe efter. 

Kender I Teatergården ved Holbæk? Hvis ikke, 
så lad mig kort fortælle om det lille og hyggelige 
sted, hvor I kan komme på besøg med børnene. 

Kære Leder og Pædagoger

Teatergården er et skønt udflugtsmål til børnete-
ater, hygge med madpakker (evt. hjemmebag) og 
leg i de autentiske, finurlige og trygge rammer: 
Hvert besøg bliver individuelt tilpasset, så det 
passer netop til jeres ønsker og behov.

Ønsker I at slutte udflugten med en lækker, økologisk 
hjemmebagt kage, boller eller frugt, så er det også 
muligt. Der er naturligvis økologisk kaffe og te ad libi-
tum til de voksne og økologisk saftevand til børnene, 
hvis de må få det.

Et besøg plejer at strække sig over 2,5-3 timer efter 
jeres ønske. 

Forestillingen skal nok få alle i godt humør, og kom
mer I her på besøg, så kan I efterfølgende spise mad-
pakker i den hyggelig cafe’ og lege inde såvel som ude 
i gårdhaven. Teatergården er fyldt med små hygge-
kroge med gammeldags legetøj og spil. Børnene ple-
jer at lege utroligt godt så sæt god tid af til besøget!

Mange venlige og glade hilsner fra 
Elsebeth, 

Skidt og Pyt

Jeg håber, I har lyst til at besøge mit lille sted. Jeg lover, det bliver hygge-
ligt og en dejlig oplevelse for børn og voksne!  Og, er det ikke muligt for jer 
at komme her, så kommer jeg også gerne til jer! 

I er meget velkomne til at ringe eller skrive til mig med spørgsmål og for 
bookning . 

Læs mere om forestillingerne - og se små videoer - på hjemmesiden og på 
de enkelte produktblade og følg med på Facebook.


