
ISHØJ TEATER I TRANEGILDE

BØRNE TEATER 1972-2022



1972 åbnede Ishøj teater i Tranegilde. Stadig det eneste teater i Danmark, 
der er bygget til børn i børnestørrelse. Jytte og Tonni Lyngbirk valgte det 
helt rigtige sted at bygge på, og nu har det eksisteret der i 50 år. Teatret 
ligger i landsbyen Tranegilde, som en oase mellem to motorveje på en 
naturskøn plet tæt på storbyen. En eventyrlig smuk og overrumplende Plantegning af teatret 1972

1972



placering, der åbner sindet, når man ankommer, allerede inden teaterforestil-
lingen er begyndt. I teaterrummet bliver fantasien og magien intenst
nærværende. Teateroplevelsen giver kontakt med levende skuespillere i fælles-
skab med andre.

Det er et utroligt stort publikum, der gennem 50 år har haft glæde af teatrets 
forestillinger og sammen levet med i heltegerninger og skurkestreger, som et 
eventyrligt persongalleri har opført, med kampe og sejre i beskrivelsen af det 
gode og det onde i denne verden.

Ishøj teaters særlige profil er eventyrets verden, som er forståelig for alle uanset
nationalitet, religion eller alder. Vi har et håb om at give børnene den autentiske og 
professionelle oplevelse, det fysiske nærvær og indlevelse, som er teatrets væsen, 
og som de digitale skærme ikke kan tilfredsstille. Med skærmen er barnet alene, i  
teatret er kroppen til stede i en flok.

Teatrets unge publikum ankommer i busser fra vuggestuer, børnehaver og  
skoleklasser fra hele Sjælland. Ishøj teater i Tranegilde er placeret i en kommu-
ne med over hundrede forskellige nationaliteter, og vi ønsker at hjælpe børnene 
til at få en fælles kulturel bagage med vores scenekunst for børn.                                                                                                    

”Bjergkongens datter”. Sussi Andersen og publikum

Nina Schiøttz 
bestyrelsesformand. 

med højt til loftet

Christine Albrichtslund 2022

”Visionen er at være et teater 

i tanke, rum og indhold.”





Jytte og Tonny Lyngbirk, der henholdsvis var uddannet pædagog og cand.phil. 
startede i 1965 det, der skulle blive grundlaget for Ishøj Teater. De første år 
blev teaterets forestillinger opført på lejede scener i København: Allé Scenen, 
Komediehuset og Vesterbro Ungdomsgårds Scene og på forskellige turne-sce-
ner i provinsen.
I 1968 byggede Jytte og Tonny et lille teater i forbindelse med deres hus i Is-
høj Landsby og stiftede i 1969 en bestyrelse for Ishøj Teater, som herved var 
grundlagt. Publikum blev kørt i busser til det lille teater, som nåede at spille for 
ca. 100.000 tilskuere i de godt tre år, teateret lå i Ishøj Landsby. 
Teaterbygningen samt villaen i nr. 10 byggede Jytte og Tonny for egne midler. 

Derved blev det muligt at belåne ca. 80% mod 40%. Teatret i Tranegilde stod 
klar til sin første forestilling i efteråret 1972 og er det første og så vidt vides 
eneste teater, der er bygget med det formål at være børneteater. 
Jytte og Tonny Lyngbirk havde deres virke på teatret frem til foråret 2011.
Teaterbygningen ejes i dag af Ishøj Kommune og villaen er solgt fra.
Ishøj Teater i Tranegilde er en selvejende institution med status som egnstea-
ter i Ishøj Kommune. 
Efter 50 års flittigt slid trænger teatret til fornyelse og vi ser frem til de næste 
års byggeri…..

”Vort budskab er at vise,

hvor sammensat livet er.”

Lyngbirk 1975

”Faklens flamme”
Susanne Valnert, Ulla Andersen, Sanne Sørensen, Peter Gregersen, Sussi Andersen,Marie Nielsen, Uffe Christensen



”Saftevand”



I Teatrets første fundats stod blandt andet: ”Teatrets forestillinger skal tilgode-
se alle udtryksformer inden for kunstarten, såvel klassiske som moderne, såle-
des at der sikres et varieret udbud af forestillinger. Enhver form for ensretning 
af repertoiret, såvel i form som i indhold, må undgås”
Der blev fra starten arbejdet med meget forskelligt indhold og mange udtryks-
former. Der var stort fokus på børnenes medvirken, oplevelser og forståelse. 
Med årene blev udtryksformen ensidigt det rendyrkede klassiske eventyr, hvil-
ket affødte en del kritik. Efter lederskifte i foråret 2011 har teatret igen kastet 
sig ud i at arbejde med varierede udtryksformer og indhold.

”Teater kan, når det er bedst,

Kjeld Koplev 1980

at styre deres egen verden”

der sætter børnene i stand til

være med til at udløse kræfter,



Jytte Lyngbirk





”Pause”



BILLET

”Tommelise” - Annevig Ebbe og Vika Dalberg-Hansen. - Scenografi Ricardo Axel Castillo Rodriguez

Gæstespil og voksenteater har været en mindre del af teatrets reper-
toire. Der produceres typisk 3 egenproduktioner om året for børn og 
unge i alderen 3 – 16 år. De fleste dog for de 3 – 10 årige. Forestillin-
gerne laves til den stationære scene, men med tiden og særligt fra 
2011 har der været fokus på at forestillingerne kan turnere rundt i 
landet. Enkelte med sigte på også at kunne turnere internationalt. 
Teatret deltager endvidere med forestillinger på den store årlige 
børneteaterfestival ”Aprilfestivalen”

gør hele verden til  pårørende”

William Shakespeare

”Et strejf af naturen

BILLET

BILLET



Teatret arrangerer 
bustransport for 
skoler, institutioner 
og større grupper.



For at tilbyde publikum et 
varieret udbud af forestil-
linger laves samarbejder 
med andre aktører, teatre 
og grupper. Musik af for-
skellig art og fra forskel-
lige lande har altid haft 
plads i forestillingerne.  
Dog i udpræget grad som 
for eksempel da teatret 
bød på ”Monster opera” i 
samarbejde med Operaen 
i Midten i 2013 og ope-
raen ”Byen uden lyde” i 
samarbejde med Musikte-
ater Saltomortale i 2016. 
I en anden boldgade har 
rockmusikken gentagende 
gange fået taget til at løf-
te sig under musikforestil-
lingen ”Dyt, Båt og Kling 
Klang” i samarbejde med 
trioen Rumlerim.

”Komedie er bare en sjov måde

at være alvorlig på”
Peter Ustinov (skuespiller)

”Byen uden lyde” -  Tobias Ørum - Scenograf Charlotte Calberg”Dyt, Båt og Kling Klang”  Jan Irhøj, Anders Bøgelund og Jesper Falkensteen             Scenograf Arendse Gudmand-Høyer



”Det er ikke nok at tale, men at 

tale sandt” William Shakespeare 1609

”Monsteropera” Berit Meland, Isabel Piganiol, Beth E. Byberg - Scenografi: Kristoffer Lystek, Mads Gammelmark



Ishøj Kommunes børnehave- og skolebørn, i relevante alderstrin, tilbydes 
gratis teaterforestillinger i for- og efterår. Skolerne tilbydes endvidere med 
jævne mellemrum huskunstprojekter tilpasset de lidt større børn. Fra 2020 er 
teatret kommet med i den obligatoriske del af Kulturpakken til 9. klasserne.

”At være eller ikke at være...det er spørgsmålet”

Wiliam Shakespeare 1603

Huskunstprojekt ”Farvens form - formens lyd” - Charlotte Calberg, Tineke Noordhoek



I de første mere en 10 år var 
teatrets overlevelse udfordret 
og baseret på banklån, skiften-
de små tilskud fra henholdsvis 
Kulturministeriet, Teaterrådet, 
Amter, enkelkommuner og 
den Storkøbenhavnske egns- 
teaterordning, som også Ishøj 
kommune betalte til. Ordnin-
gen bortfaldt den 1. januar 
1983. Efterfølgende fik teatret 
forhandlet egnsteateraftale 
med Ishøj Kommune. Teatret 
mistede status som egnsteater 
fra 1. januar 2012, men kom 
med ny ledelse ind i egnste-
ateraftalen igen fra 1. januar 
2013. 

”Alt der glimter  er ikke guld”Wiliam Shakespeare

”Det sidste juletræ” Lene Poulsen - Scenograf: Charlotte Calberg



”Teater er lige så vigtigt for børnsom solskin, sødmælk og sund mad.Og det har næsten samme funktion”
Kjeld Koplev 1980

Den Klassiske Balletskole



Gennem flere år har teatret samarbejdet med Den Klassiske Balletskole, som er 
en balletskole for børn og unge. Ud over opvisning for deres familier, venner

og bekendte, optræder de ved forskellige af teatrets arrangementer og har  
bidraget med koreografi og danseprøver. På skolen går både piger og drenge.

BALLLET SKOLEN



BOGOPLUKKEREN Teatret laver løbende forskellige workshops. De enkelte workshops 
tilpasses ud fra forskellige ideer, ønsker og behov. ”Bogoplukkeren” 
med Marianne Lyngbirk og Marie Rosenberg i samarbejde med Ishøj 
Bibliotek gav børnene mulighed for at lave små skuespil ud fra en 
hvilken som helst bog, de måtte vælge på biblioteket. Et andet 
eksempel er et flerårigt samarbejde med boligforeningen Helheds-
planen om kreative workshops som fællespunkt for de mange for-
skellige etniciteter i bebyggelsen.

”Små hjerter kan også føle store ting”
Grisling

Marianne Lyngbirk og barn Ricardo Rodriguez, Deili Rojas, Juan Armand Cureaux og børn



Ishøj Teater ligger som bekendt 
i landsbyen Tranegilde tæt ved 
Ishøj Kommunes bondegård Bre-
dekærgård. Teatret har løbende 
samarbejder med gården, der 
danner ramme for mange for-
skellige arrangementer såsom 
foredrag, udstillinger, naturfor-
midling, børnedage og meget 
mere. I samarbejde med Ishøj 
Lokalhistorisk Arkiv og Kroppedal 
Museum har teatret dramatise-
ret og indtalt en lang række små 
historiske fortællinger, der kan 
høres ved at scanne QR-koder 
der er sat op rundt om på Brede-
kærgård - den tilhørende formid-
lings legeplads samt i Tranegilde 
landsby.

”Alle voksne har først været børn....men kun få af dem husker det”
Den lille prins

Marianne Lyngbirk, børn og voksne



Før CDens indtog blev enkelte 
forestillinger udgivet på kasset-
tebånd. Sidst i halvfemserne 
begyndte teatret at udgive fore-
stillingerne som hørespil på CD. 
Siden er alle egenproduktioner 
indspillet - indtalt af skuespillerne 
eller en oplæser. Samtidig påbe-
gyndtes produktion af små hæf-
ter med historien og tegninger 
eller billeder fra forestillingen.

CDen samt en plakat gives 
gratis til besøgende børnehaver 
og skoler pr. stue og klasse. Det 
lille hæfte gives gratis til alle børn 
og voksne som besøger teateret.
Udgivelserne har til formål at 
forlænge oplevelsen og give 
pædagoger, lærere, forældre og 
bedsteforældre mulighed for dia-
log med barnet om de tanker og 
følelser, forestillingen har givet.



Der var engang en prin-
sesse. En dag gik hun 
en tur i skoven og mød-
te en leopard. Den ville 
æde hende, men heldig-
vis  kom der en prins og 
slog den ihjel. Så blev de 
gift og levede lykkeligt.

Der var engang en mand, han havde 
en pige. Han skulle finde en skat. 
Så sejlede de ned ad den store flod. 
De kom til Kina - der var et træ 
med stjerner. Der fandt de skatten.

”Teater er d
et rum

hvor tanker flyver frit

uden begrænsning”     

Christine Albrechtslund

Hilsen fra Strandgårdsskolen i Ishøj



”Vi er af samme stof,

William Shakespeare 1610

som drømme gøres af” 

”Den grimme ælling” - Mette Alvang - Scenografi: Ricardo Rodriguez



”Nogle mennesker taler 
med dyr. Der er dog ikke 
mange der lytter. Det er 
problemet” Peter Plys

”Heksens plejebarn” - Peter Gregersen - Scenografi Bjørn og Jytte Lyngbirk”Jul på landet” - Sussi Andersen - Scenografi Bjørn og Jytte Lyngbirk



        
”Hvis der 

       n
ogen sinde 

     kommer en dag,

   hvor vi ikke

 kan være sammen...

Peter Plys

     ...
så gem mig

      i 
dit hjerte. 

Jeg bliver der

    for evigt”

”Nissen på mandlen” - Tanja Bønke - Scenografi: Ricardo Rodriguez.

Scenografi og kostumer: 
Ricardo Rodriguez

”Nissen på mandlen”

”Nissen på mandlen” - Sanne Sol Christensen - Scenografi: Ricardo Rodriguez.



”Vinden er vingen,

Wiliam Shakespeare 1609

til himelen”
hvorved vi flyver 

”Visionen er at være et teater  
  med højt til loftet
  i tanke, rum og indhold”

Christine Albrechtslund 2022

”Den store julemandsprøve” - Mette Alvang, Ann Hølund - Scenografi: Charlotte CalbergSussi Andersens cueliste til afvikling af lys og lyd - 1977



”Bjergkongens datter” - Peter Gregersen Scenografi og kostumetegning: Nina Schiøttz



”Tanken er fri”
William Shakespeare

”Hans og Grethes jul” - Christina Mølgaard, Gaia Maria Jørgensen, Emil Bodenhoff-Larsen  - Scenografi: Ricardo Rodriguez.

”Så du lyden?” - Anders Bøgelund, Christina Mølgaard 
Scenografi: Ricardo Rodriguez.

”Tommelise” - Annevig Ebbe og publikum 
Scenografi: Ricardo Rodriguez.

”Pjerrot og månen” - Peter Gregersen, Lillian Törnqvist 
og Sebastian Eskildsen - Scenografi: Charlotte Calberg.



”Et børneteater der har plads 
til udfoldelse, med forestil-
linger der reflekterer barnets 
verden og skaber rum til sanser 
og følelser”

Christine Albrechtslund 2021

”Kan du høre mig?” - Ernesto Piga Carbone
Scenografi: Allan Frausing

”Bjergkongens datter” - Sussi Andersen, Allan Grynnerup - Scenografi: Nina Schiøttz

”Det sidste juletræ” - Fuglen

”De tre ønsker” - Scenografi: Bjørn og Jytte Lyngbirk



”Lov mig at du altid vil huske  
  dette: Du er modigere end du    
  tror, stærkere end du ser ud  til ,
  og klogere end du ved”

Peter Plys

”Mille og magiske morfar” - Peter Gregersen, Annevig Ebbe, Kanin (Sussi Andersen), Britta Toft - Scenografi: Charlotte Calberg

”Det sidste juletræ”- Scenografi: Charlotte Calberg
Skuespillere: Marie Louise Hansen, Marco Grimniz 

”Tommelise” - 2016

Skuespillere:  
Bolette Engstrøm Bjerre, 
Mette Alvang og 
Vika Dahlberg-Hansen

Scenografi og masker: 
Anna Shulin-Zeuthen og 
skuespillerne.

”Troldefars fridag”- Peter Gregersen
Scenografi: Bjørn og Jytte Lyngbirk



”Det har jeg aldrig

prøvet før,

så det klarer jeg,

helt sikkert”

Pippi Langstrømpe

”Mus og venner” - Lise Pleidrup, Gina Marchwinski og Emil Bodenhoff-Larsen  - Scenografi: Charlotte Calberg.



”Jeg vil ære julen i mit hjerte,

og prøve at beholde den hele året”

Charles Dickens

”Annas jul” - Mette Alvang og Peter Gregersen  - Scenografi: Torden og Lynild.



”Jeg kan ikke lære nogen noget,

Sokrates

jeg kan kun få dem til at tænke”

”Julemandens skæg” - Brian Hjulmann og Mette Alvang
Scenografi: Karin Ørum - Kostumer: Ricardo Rodriguez



”Fantasi er mere vigtig end viden.

For mens viden omfatter alt det, der er ,

omfatter fantasi alt det, der vil komme til at være”

Albert Einstein

”Vær´Sko” - Kristine Nørgaard- Scenografi: Ricardo Rodriguez

fra en prøve med masker                                 Mette Alvang og Annevig Ebbe



Sæson 1972/1973
1. ”Solens Land”
----------------------------------------
Sæson 1973/1974
2. ”Karrusellen”
3. ”De tre liljer”
4. ”Guldnøglen”
----------------------------------------
Sæson 1974/1975
5. ”Mormors knapæske”
6. ”huset på prærien”
7. ”Brønden”
----------------------------------------
Sæson 1975/1976
8. ”Spilledåsen”
9. ”Sværdet og fløjten”
10. ”Kejserens rige”
----------------------------------------
Sæson 1976/1977   
11. ”Faklens Flamme”
12. ”Borgen”
----------------------------------------
Sæson 1977/1978
13. ”Dansen”
14. ”Drømmen”
15. ”Bag bjergene
16. ”Gensyn” (voksne)
----------------------------------------
Sæson 1978/1979
17. ”Marguritten”
18. ”Hemmeligheden”
19. ”Hjulet”
----------------------------------------
Sæson 1979/1980
20. ”Skoven”

21. ”Jorden”
22. ”Nyt land”
23. ”I gamle dage” (repremiere)
----------------------------------------
Sæson 1980/1981
24. ”Vi kan lege” (”Prins Karneval” repremiere.)
25. ”Fiskeren” (videoarkiv påbegyndes)
26. ”Slottet”  (”Silketøj” repremiere)
----------------------------------------
Sæson 1981/1982
27. ”De tre ønsker” (”Døgnfluen”)
28. ”De lukkede port”
29. ”Grænsen”
30. ”Pjerrot og Månen” (repremiere)
---------------------------------------
Sæson 1982/1983
31. ”Stjernesøen”
32. ”Rejsen” (”Rejsen mellem stjernerne” 2. Udgave)
33. ”Puslespilet” (repremiere)
----------------------------------------
Sæson 1983/1984
34. ”Blomsterne”
35. ”Korsvejen”
36. ”Julegaven” (”Hittebarnet”)
37. ”Skibet” (repremiere)
----------------------------------------
Sæson 1984/1985
38. ”Ballonerne”
39. ”Labyrinten”
40. ”Juletræet”
41. ”Guldkrukken”
---------------------------------------- 
Sæson 1985/1986
42. ”Den vide verden”
43. ”Julestjernen”
44. ”Karrusellen” (repremiere)

Sæson 1986/1987
45. ”Den blå blomst”
46. ”Kulsvierpigen”
47. ”Julefesten”
----------------------------------------
Sæson 1987/1988
48. ”Den hvide fjer”
49. ”Inderpigen”
50. ”Skovnissen”
51. ”En jungletur”
----------------------------------------
Sæson 1988/1989
52. ”Den blå bold”
53. ”Guldgraveren”
54. ”En julehistorie”
55. ”Den øde ø”
----------------------------------------
Sæson 1989/1990
56. ”Hjertenskær”
57. ”Nisserne på høloftet”
58. ”Prinsessen med vandkrukken”
----------------------------------------
Sæson 1990/1991
59. ”Østen vinden” Jubilæumsforestilling
60. ”Nissen på Møllergården”
61. ”Pigen i rismarken”
----------------------------------------
Sæson 1991/1992
62. ”Det usynlige tårn”
63. ”Nissernes grødfad”
64. ”Det runde bord”
65. ”Prinsen og prinsessen”
----------------------------------------
Sæson 1992/1993
66. ”Mosekonen”
67. ”Jul i gamle dage” ( guldsmed)

68. ”En lang rejse”
----------------------------------------
Sæson 1993/1994
69. ”Pjerrot og Månen” (repremiere)
70. ”Nissens julegave” (bøger)
71. ”Troldefars fridag”
----------------------------------------
Sæson 1994/1995
72. ”En hemmelig have”
73. ”Nissen på præstegården”
74. ”Skattekisten”
----------------------------------------
Sæson 1995/1996
75. ”Den fortryllede by”
76. ”Nissen i julestuen”
77. ”Nybyggerne ved floden”
78. ”Nyt Land”
----------------------------------------
Sæson 1996/1997
79. ”Paladset og templet”
80. ”Den uskikkelige nisse”
81. ”Den enfoldige staldknægt”
82. ”Heksedans”
----------------------------------------
Sæson 1997/1998
83. ”Troldmandens violin”
84. ”Nissen på loftet”
85. ”Prinsen og dragen”
86. ”Vinterkrig” (opførelsen udsat)
----------------------------------------
Sæson 1998/1999
87. ”Prinsessen fra havet”
88. ”Nissens lygte”
89. ”Den glade skrædder”
---------------------------------------

Ishøj Teaters forestillinger 1972 - 2022



Sæson 1999/2000
90. ”Ridderens sølvkappe”
91. ”Nisserne på købmandsgården”
92. ”Den kinesiske labyrint”
----------------------------------------
Sæson 2000/2001
93. ”Pigen og guldknapperne”
94. ”Nissernes juleaften”
95. ”Trolden og prinsessen”
----------------------------------------
Sæson 2001/2002
96. ”Heksenes plejebarn”
97. ”Møllegården”
98. ”Ridderen på borgen”
----------------------------------------
Sæson 2002/2003
99. ”Stalddrengens rejse”
100. ”Nissen på Storgården”
101. ”Prinsessen i junglen”
----------------------------------------
Sæson 2003/2004
102. ”Den fortryllede prins”
103. ”Nisserne på Landsbyskolen”
104. ”Ønskebrønden”
----------------------------------------
Sæson 2004/2005
105. ”Elverkongens rige”
106. ”Nissen på Skovriddergården”
107. ”Det gyldne sværd”
----------------------------------------
Sæson 2005/2006
108. ”Rejsen til de blå bjerge”
109. ”Jul på herregården”
110. ”Sultanens datter”
-------------------------------------------------

Sæson 2006/2007
111. ”En eventyrnat”
112. ”Jul på landet”
113. ” Den kinesiske labyrint”
-------------------------------------------------
Sæson 2007/2008
114. ”Den trofaste ridder”
115. ”Nissen på pilegården”
116. ”Heksenes plejebarn” (Repremiere)
-------------------------------------------------
Sæson 2008/2009
117. ”Prinsen og rosen”
118. ”Jul på Grangården”
119. ”Nissen på storgården” (Spillet på Bredekærgård)
120. ”Trylledrikken”
-------------------------------------------------
Sæson 2009/2010
121. ”De tre ønsker”
122. ”Jul på landet”(bredekærgård)
123. ”Nissen på mosegården”
124. ”Dronningens sendebud”
-------------------------------------------------
Sæson 2010/2011
125. ”Det flyvende tæppe”
126. ”nissen i stalden”
127. ”bjergkongens datter”
-------------------------------------------------
Sæson 2011/2012
128. ”Vejen til verdens  ende”
129. ”Julen der blev væk”
130. ”Det hulens træ”
-------------------------------------------------
Sæson 2012/2013
131. ”Julen der blev væk” (2012)
132. ”Gæstespil Snehvide”
133. ”Mille og magiske morfar”

Sæson 2013/2014
134. ”Monster opera”
135. ”Annas jul”
136. ”Dronningen og ishøjen”
----------------------------------------
Sæson 2014/2015
137. ”Esmeralda og den forunderlige orkan”
138. ”Englebarnet”
139. ”Pjerrot og månen”
---------------------------------------
Sæson 2015/2016
140. ”Dyt båt og kling klang”
141. ”Annas Jul” (Genopsætning fra 2013)
142. ”Byen uden lyd” 
----------------------------------------
Sæson 2016 / 2017
143. ”Tommelise”
144. ”Den store julemandsprøve”
145. ”livs forunderlige verden”
146. ”Kan du høre mig?”
----------------------------------------
Sæson 2017-2018
147. ”Klap, Klap, Klap”
148. ”Julemandens skæg”
149. ”Den grimme ælling”
----------------------------------------
Sæson 18-19
150. ”Dyt, Båt og Kling Klang”
151. ”Hans og Grethes jul” 
152. ”Vær’sko”
----------------------------------------
Sæson 19/20
153.  ”Så du lyden?”
154.  ”Nissen på mandlen” 
155. ”Tommelise”
----------------------------------------

Sæson 20/21
156. ”Så du lyden” (Genopsætning fra 2019)
157. ”Drengen der ville være nisse”
158. ”Eddy spaghetti” (AFLYST)
----------------------------------------
Sæson 21/22
159.    ”Eddy spaghetti”
160. ”Det sidste juletræ”
161.  ”Tommelise” (Genopsætning fra 2020)
162.  ”Den grimme ælling” (Genopsætning fra 2018) 
163.  ”Så du lyden?” (Genopsætning fra 2019)
164.  ”DNA”
----------------------------------------
Sæson 22/23
165. ”Hvor ærten?”
166. ”Agent nul nul nisse - Mission: Julehumør”



I shøj  Teater - et fortryl lende teater i  det grønne
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Trafik og vejforhold optimeres omkring en 

simpel “stikvej” øst for teatret

Det nye teater skal ligge landskabeligt

og ikke “bag en forplads af asfalt”

Det nye teater er orienteret mod det åbne 

landskab og Tranegildes stjerneudsmykning

Saddeltag som eksisterende typologi i Tranegilde

Adskilt indgang/udgang på sydsiden for at undgå 

sammenstød mellem de besøgende grupper

På simpelvis kan busserne sætte børnene af,

bakke ind på parkeringsarealet - og køre frem og 

hente børnene igen 

57763 Planche (1) 
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I S H Ø J  T E A T E R

V I S U A L I S E R I N G  |  A n k o m s t f o y e r e n  i  d e t  n y e  I s h ø j  Te a t e r  -  r u m  t i l  v a r i e r e d e  o g  l e v e n d e  o p l e v e l s e r

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har efter ansøgning generøst 
doneret 37,1 mio. kr. til udvidelse og fornyelse af teatret. Ishøj Kommune har givet tilsagn om at bidrage med 
yderligere 6,5 millioner kroner til projektets realisering.  

Efter konkurrence blev Arkitektfirmaet WOHLERT Arkitekter i samarbejde  med Svendborg Architects 
udpeget som vinder, og skal stå for opførelsen af det nye Ishøj Teater i Tranegilde.

I foråret 2021 fik teatret den fantastiske meddelelse, at vi kan bygge nyt teater for 43,6 mio. kr. 2022
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”Den gang havde jeg ikke lært at forstå nogen ting. Jeg skulle have bedømt blomsten efter dens handlinger og ikke dens ord”
Den lille prins


