Lillekat,
Lillekat,
lille Kat paa vejen,
hvis er du,
hvis er du?
- Jeg er sku min egen.

P R Æ S E N T E R E R

På sporet af

Piet Hein

PROGRAM2015
S E N S O M M E R
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29. august
Kl. 11:00
Kl. 14:00

Mødested

Den runde plads i
parken ved billetsalget

Varighed

DRAMATISEREDE FORFATTERVANDRINGER

På sporet af Piet Hein på Egeskov
HUSKAT
Husk at købe.
Husk at hente.
Husk at løbe.
Husk at vente.
Husk at tinge.
Husk at tuske.
Husk at bringe.
Husk at huske.
Husk at glemme
bagateller.
Husk at nemme,
hvad det gælder.
Husk at elske,
mens du tør det.
Husk at leve,
mens du gør det.

- i slottets vidunderlige park

Ta’ med skuespilleren, sangeren og iscenesætteren Christian
Steffensen - På sporet af Piet Hein.
Siden sommeren 2009 har Christian Steffensen gennem
www.litteraturen.dk realiseret sine populære og helt
nyskabende oplevelser med store danske forfattere, i
bl.a. København, Odense, Ribe, Valdemars Slot, Kronborg,
Frederiksberg, Sorø og Helsingør.
”Repertoiret” omfatter: På sporet af Absalon, Holberg,
Grundtvig, Andersen, Stub, Wessel, Kierkegaard, Hamlet,
Oehlenschläger og Halfdan Rasmussen.
På sporet af Piet Hein på Egeskov – er Christian
Steffensens nyeste vandring, hvor han undervejs fortæller
om multikunstneren Piet Hein og underholder med et
fyrværkeri af forfatterens geniale gruk, tekster og sange.
I en lang årrække var Piet Hein en hyppig gæst på Egeskov,
og har således været med til at sætte sit originale præg på
den smukke fynske slotspark med bl.a. sit skulpturelle solur,
sin fantasifulde labyrint og naturligvis det verdensberømte
superæg.
Se frem til en spektakulær oplevelse, hvor natur og
litteratur sammen finder nye veje.

2 timer
(inkl. kort puse v. caféen)

BESTILLING

Billetter skal reserveres
og købes i Egeskovs
webshop

Begrænset antal
pladser

Kr. 180,pr. person
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www.egeskov.dk
Tlf: 6227 1016

(alle hverdage kl.

10 - 15)

info@egeskov.dk

www.litteraturen.dk ● post@litteraturen.dk ● telefon 39 76 03 06 (Den Danske Skueplads)

