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INTET 
Baseret på Janne Tellers roman fra 2000. 
Bogen vandt i 2001 Kulturministeriets 
Børnebogspris. Oversat til 14 sprog 

31. marts – 17. april 2015, skoleforestillinger i 
Valby 

"Intet" er en af de mest læste bøger i 
danskundervisningen i folkeskolens ældste 
klasser. 

Titusindvis af danske børn og unge har været 
igennem fortællingen om Pierre Anthon, der går 
ud af skolen og klatrer op i et blommetræ den 
dag, han finder ud af, at det ikke er værd at gøre 
noget, fordi intet betyder noget. Han bliver 
siddende i blommetræet, og derfra råber han 
hver dag til sine klassekammerater om livets 
meningsløshed. De hører blandt andet på 
sætninger som "Alting er ligegyldigt. Alting 
begynder bare for at slutte. Det øjeblik, I blev 
født, begyndte I at dø. Og sådan er det med alt". 

Det provokerer klassekammeraterne så meget, 
at de beslutter sig for at samle "en bunke af 
betydning". Bunken begynder med et par 
grønne sandaler og en ny racercykel og ender 
blandt andet med et opgravet barnelig og en 
afhugget finger. Undervejs konfronteres de 
unge, der går i 7. klasse, med, hvad der betyder 
noget for dem selv og for de andre. 

Men der udvikler sig hurtigt en skræmmende dynamik, for jo større og mere smertefuldt offeret 
er, desto større betydning, ikke? 

Teater V og Teater Nordkraft har nu sammen sat sig for at lave en teaterversion af bogen. Det 
bliver en intens historie som nok skal sætte gang i debatten om eksistens og identitet. 

Producent Teater Nordkraft, Teater V Medvirkende Mikkel Reenberg, Kristine Elmedal 
Instruktør Pelle Koppel Scenograf Claus Helbo  
 
Forestillingen spiller på TEATER V fra den 31. marts – 17. april 
i Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby 
Mandag til fredag kl. 9.00 & kl. 11.15, lørdag kl. 17.00 
Priser fra 40 – 130 kr. Fra 13 år og op 
Billetter bestilles på billet@teater-v.dk eller ved personlig og telefonisk henvendelse hver onsdag mellem 
kl. 15 – 19 på 20 18 80 81 

Illustration Jayden Holm 
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