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Anmeldelse: Heldentat und
Monstertod
Teaterstykket Heldenstat und Monstertod bliver ikke spillet på en scene, men i et
klasselokale.
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Abonnér på
zejt-ung
Vil du gerne læse zejt-ung hver dag? Så
køb et abonnement på Flensborg Avis.
Med et abonnement kan du både læse
zejt-ung i avisen og på hjemmesiden. Og
ekstra meget sport i Flensborg Avis.
Læs mere

FØLG ZEJT-UNG

"Heldentat und Monstertod": Skuespiller Deniz Ekinci fort (Foto: Tim Riediger)
Praktikant Soﬁe Hansen (zejt-ung@ﬂa.de)
mandag, 16.11 2015, 08:00
Det tyske teaterstykke "Heldentat und Monstertot" handler om den græske mytologi fortalt
på 44 minutter. Skuespilleren Deniz Eknici udfylder både rollen som Deadalus, Herakles,
Oedipus og mange ﬂere. Han bruger ca. et kvarter på hver myte, og til slut viser han helt
kort, hvad resten af guderne er kendt for. I teaterstykket fortæller han blandt andet om
kloge mænd, modige helte, ﬂotte kvinder, jalousi blandt brødre, rasende guder og meget
andet.

Følg os på
Instagram og
Facebook!
Vil du vide hvad zejtung og juniorreporterne går og
laver? Så kan du få et
kig ind i livet på
redaktionen ved at
følge os på
Instagram og
Facebook.

Min mening
Deniz udfylder rollerne meget intensivt og fortæller historierne på en meget lærerig og sjov
måde. 7. klasses eleverne fra Altes Gymnasium i Flensborg var vilde med det. Deniz bruger
også meget slang til at får børnene til at grine. Han vidste lige nøjagtig, hvilke ord han skulle
bruge, så børnene blev ved med at lytte og ikke mistede interessen. Desuden inddragede
han børnene til at være med og ”hjælpe” ham med at fortælle historien videre. Man lærte
meget om den græske mytologi, som man ikke så hurtigt vil komme til at glemme, da man
så alle historierne i bevægelse og med begejstring, i stedet for bare at få det fortalt i løbet af
undervisningen.

Stjerner
Action: 2
Humor: 4
Kærlighed: 1

BLIV REPORTER

Vil du være
reporter hos
zejt-ung?
Hvis du er mellem 10 og 15 år og har mod
på at skrive, så er det lige noget for dig.
Spørg dine forældre om lov og send os en
tekst om, hvorfor det netop skal være dig.
Tilmeld

Samlet: 4
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ZEJT FOOD

Få zeje
opskrifter
og mere...
Her kan du ﬁnde denne måneds opskrift,
testet af zejt-ung's junior-food-team.
Vis opskrifter

(Foto: Tim Riediger)

Gefällt mir

Teilen Zeige deinen Freunden, dass dir das gefällt.

Skriv en kommentar:
Log ind for at skrive en kommentar
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