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FORFATTEREN BAG FORESTILLINGEN
”Vi voksne skal på en eller anden måde 
tage ansvar for verden. Og når vi inviterer 
børn ind i en verden, hvor døden også  
er, har vi også et ansvar for at tage  
døden ind i vores samtaler med dem.”

Jesper Wung-Sung, forfatteren bag  
UD MED KNUD, er kendt for at turde 
skrive om de store temaer og afprøve 
grænsen for, hvad man normalt  
italesætter. For ham er det derfor ikke 
unaturligt at tale med børn om døden. 
Det er en pligt. 

Børnecancerfonden blev grundlagt af tidligere overlæge Henrik Hertz i 1995 for  
at bekæmpe børnekræft. Da vi kom til for 30 år siden, var det kun hvert andet barn,  
der overlevede kræft. I dag er det 4 ud af 5. Og det har vores arbejde været med til  
at sikre.  

Børnecancerfonden er 100% afhængige af donationer. Vi støtter forskning i  
børnekræft, nye behandlingsformer og færre senfølger - så børn kan få et godt liv  
efter kræft. Læs mere på boernecancerfonden.dk

BØRNECANCERFONDEN BAKKER OP 
OM FORESTILLINGEN UD MED KNUD

Foto: Jacob Nielsen

Så snart vi taler om  
døden, taler vi om livet

- Jesper Wung-Sung

FAKTA OM BØRNEKRÆFT
• Hver 2. dag får et barn kræft i Danmark
• Ca. 600 børn er i behandling hvert år
• 80 % overlevelse (ca. 5.000 overlevere)
• Mere end hvert 2. barn har senfølger af behandling



UD MED KNUD

En familieforestilling om en dreng og hans bedste ven kræften

“Lægen sagde, at jeg bare skulle leve som en helt almindelig dreng,” siger William.
“Det var da heldigt, at han ikke sagde som en helt almindelig kaktus,” siger Knud.
“Selvom du muligvis ville egne dig bedre til det.”
 
William er en dreng, som tænker på helt almindelige ting. Som at han gerne vil  
beholde sin faste plads i skolen ved siden af sin bedste ven Sebastian.  
Eller at Katrine fra klassen er sød.

Men William tænker også på Knud… Knud er Williams sygdom. For William har 
kræft. Og Knud er ikke lige den slags ven, man drømmer om. William har prøvet alle 
former for overraskelsesangreb for at komme af med Knud, men det underlige er, at 
når Knud ikke er der, længes William også efter ham. For selv om Knud er sådan en, 
ingen ønsker at få tæt ind på livet, så er det også svært at finde sig selv, når han ikke 
er der.

UD MED KNUD er en forestilling om at leve med sygdom helt tæt inde på livet. En 
livsbekræftende og morsom musikalsk familieforestilling efter Jesper Wung-Sungs 
roman af samme navn.
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BOOKING
Kontakt Tina Hvarre på Holbæk Teater 
for at købe og booke UD MED KNUD  
til at spille hos jer på 59 43 17 77  
eller mail til th@het.dk

VARIGHED
75 min. uden pause.
(Kan også spilles med pause)

ALDERSGRUPPE
Hele familien
Børn - fra 10 år

TEKNISKE KRAV
Minimumskrav til spilleareal: 
7 m bred x 7 m dyb og 4 m høj.
Mørklægning. 
Strøm: 16 A. CEE-udtag + 230V ved 
afvikling og scene. 

PRISER
26.500 kr. op til 200 publikummer
29.500 kr. op til 400 publikummer
(priserne er ekskl. moms)

SPILLEPERIODE
Oktober 2020

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