
Nyt underholdene musisk show på tværs af gennerationer
Tag dine børn, børne- eller oldebørn under armen, og få en skøn uforglemmelig 
oplevelse, prop fuld af fantasi, musik og gamle børnesang.

Showet hedder “Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand” og handler om den frække  baggårdskat 
Skrot, der bor i “Den forsvundne baggård”, hvor “Den magiske skraldespand” står!
Skrot´s bedste ven Tuti kommer ofte forbi, for Tuti har altid en ny spændene ide til genbrug, og 
skal derfor lige kigge i Den magiske skraldespand, fordi den altid indeholder noget, som nogen 
kan bruge til noget! 

Showet er en spændene musisk fortælling omkring ressourcer, genbrug og økologi. Udgangspunket er 
“Den magiske skraldespand”, der altid indeholder skrald, som kan bruges til noget nyt og spændene. 
Fortællingen bindes sammen af 8 -10 børnesange der spilles frisk og jazzét. Publikum får udleveret 
“rytme æg”, så alle der har lyst, har mulighed for at spille, synge, danse og hoppe med undervejs.

Showet tager ca. 45 min., men vi bliver gerne lidt længere, så vi sammen kan se på de spændene ting, 
som vi fandt i Den magiske skraldespand, kigger på Skrot´s saxofon, eller måske få taget nogle sjove 
mobilbilleder sammen med Skrot og Tuti.

Tine (Tuti) er uddannet skuespiller og arbejder
på “Helteskolen” med børn og interaktion.
Søren (Skrot) er musikere, skuespiller og
projektleder, med lang erfaring indenfor
show og formidling.

Kontakt: Tine Brix Davidsen - Mobil: 22 50 94 22 - Mail: mail@skrotogtuti.dk

• Pris:       Ring og hør nærmere

• Kørsel:   20 km fri, derefter 2,75 kr pr km 
         (udgangspunkt Frederiksberg)

• Scene:   Min. 4 x 3 meter, 220V strøm

• Se mere:          skrotogtuti

                    Skrot og Tuti

           Web: skrotogtuti.dk

Klik for at høre numrene:
• Hej Tuti
• De Tre Små Fisk
• Så Det Mig Andrea
• Mariehønen Evigglad
• Se Den Lille Kattekilling
• Bim Bam Busse
• Se Min Kjole
• Solen Er Så Rød Mor
• Jeg tager på eventyr
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