
Så er der børneteater igen i Hou 

 

Skulle nogen have savnet BørneKulturForeningens fine, festlige og 
fornøjelige forestillinger, så er der håb forude, for der er noget på vej.  

Som afløser for BørneKulturForeningen har HOIF oprettet en afdeling, de 

kalder Hou Børneteater.  

 

De skriver blandt andet følgende: ” SÅ - går du i 4.-8. klasse efter 
sommerferien? - bor du i Hou eller går på Hou skole? - har du lyst til at 



spille teater? - har du lyst til en virkelig sjov oplevelse med dine 
kammerater? Så er børneteater lige noget for dig.  

Vi afholder informationsmøde torsdag den 17. juni kl. 17 i skolegården 
på Hou skole. Man kan kun melde sig til teater, hvis ens mor eller far 
også er indstillet på at hjælpe til, så derfor skal både barn og forældre 
deltage til informationsmødet.” 

 

12.06.2021/ Karen Rasmussen 



Læs hele meddelelsen her: 

Der plejer at være børneteater i Hou hvert 2. år, men sidste år måtte vi aflyse pga. 

corona. Derfor har vi besluttet at prøve igen til efteråret og denne gang også invitere 8. 
årgang med. 

SÅ - går du i 4.-8. klasse efter sommerferien? - bor du i Hou eller går på Hou skole? - har 
du lyst til at spille teater? - har du lyst til en virkelig sjov oplevelse med dine 
kammerater? Så er børneteater lige noget for dig.  

Vi afholder informationsmøde torsdag den 17. juni kl. 17 i skolegården på Hou skole. 
Man kan kun melde sig til teater, hvis ens mor eller far også er indstillet på at hjælpe til, 

så derfor skal både barn og forældre deltage til informationsmødet. 

Efter sommerferien går man til teater hver torsdag aften sammen med en forældre. 
Samtidig med at børnene øver sig, arbejder forældrene på kulisser, kostumer, forplejning 

m.m. Vi skal have forestilling i uge 41. 

Kom og hør hvad det handler om - vi afslører også titlen på årets stykke - og meld dig 
derefter til på www.hoif.dk. Hvis du ikke kan komme til infomødet, kan du stadig godt 

melde dig til på hjemmesiden.  

Venlig hilsen 

Vibeke Juhl Nielsen 

 

http://www.hoif.dk/

