
SAVNHVOR VAR DU, 
MOR?



Den seneste større undersøgelse af omfanget af vold viser, at hvert fjerde barn har været udsat 
for vold i hjemmet – enten mindre grov vold som at blive skubbet og nevet, psykisk vold som 
gentagne gange at blive truet og nedgjort eller grov vold som slag og spark. Hvert 11. barn har 
været udsat for grov vold. 
Vi har i de senere år været vidner til adskillige sager i blandt andet Tønder, Esbjerg og Rebild, 
hvor børn er blevet svigtet på det groveste. Først af de forældre, der skulle passe på dem. 
Dernæst af det omkringliggende samfund, der på trods af blinkende advarselslamper 
ikke kom børnene til undsætning.

I 2017 handlede  ere end 7.000 samtaler om alvorlige svigt som vold, krænkelser, misbrug 
og mobning. En del børn fortæller om gentagne krænkelser, som kan stå på længe, før voksne 
eller myndigheder griber ind - hvis nogen overhovedet reagerer.

Kilde: "Svigt af børn i Danmark - Status 2018", Børns Vilkår og TrygFonden
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TEATERDOKUMENTAREN
HVOR VAR DU, MOR?

Tiden læger alle sår, men hjertet bærer alle ar 
Hver især finder vi vores vej igennem livet og lærer at håndtere de udfordrin- 
ger og omstændigheder, vi møder undervejs. Nogle udsættes dog for langt 
større udfordringer end andre... 

I teaterdokumentaren "Hvor var du, mor?" følger vi Sidsels vej igennem livet. 
En opvækst i et utrygt hjem, seksuelle overgreb og en mor, der affærdigede 
hende, når hun søgte hjælp. Siden blev Sidsel kastet rundt i systemet fra det 
ene opholdssted til det næste. Hun finder trøst i hårde stoffer og skaffer 
penge ved at prostituere sig. Lige til den dag, hvor Sidsel møder Tommy, 
som elsker hende for den, hun er. Han får hende ud af prostitution og 
stoffer, og de har elleve lykkelige år sammen. Indtil Tommy alt for tidligt 
dør... af en overdosis.

En historie om at overleve massive omsorgssvigt, vælge livet på trods og en 
fysisk kamp for at vinde selvværdet tilbage. 

Nu står Sidsel selv på scenen sammen med skuespiller Henrik Steen Larsen 
for at fortælle sin ærlige og upolerede historie. 

MEDVIRKENDE:  SIDSEL SOFIA SØNDERGAARD & HENRIK STEEN LARSEN
INSTRUKTION: KRISTOFFER MØLLER HANSEN
CO-PRODUKTION AF HOLBÆK TEATER & TEATRET FAIR PLAY

SAVN



BOOKING
Kontakt Tina Hvarre på Holbæk Teater 
for at købe og booke HVOR VAR DU, 
MOR? til at spille hos jer på 
59 43 17 77 eller mail til th@het.dk

VARIGHED
ca. 60 min. + 10-15 min. spørgetid (der 
er ikke mulighed for at indlægge pause)

ALDERSGRUPPE
Ung/Voksen  
- fra 15 år i følge med en voksen. 
(Sælges ikke som skoleforestilling)

TEKNISKE KRAV
Minimumskrav til spilleareal: 
5 m bredde x 5 m dybde samt 3 m højde. 
Mørklægning. 
Strøm: 16 A. CEE-udtag + 230V ved 
afvikling og scene. 

PRISER
Op til 160 tilskurere kr. 16.000,-
Over 160 tilskurere kr. 20.000,-
(Alle priser er ekskl. moms)
OBS: Deltagerbegrænsning på 300 
tilskurere pr. forestilling.

FÅ TEATERDOKUMENTAREN  
"HVOR VAR DU, MOR?" UD TIL JER

FOR BOOKING 
VIMMELSKAFTET 27, 4300 HOLBÆK
RING 59431777 / SKRIV TIL INFO@HET.DK
FACEBOOK.COM/HOLBAEKTEATER
WWW.HOLBÆKTEATER.DK




