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To I EN: Aflysning og ny invitation
Kære kollegaer
Det er med stor beklagelse, at vi på grund af store tekniske udfordringer (læs: problemer) desværre har
set os nødsaget til at aflyse teaterforestillingen, ”Skolereformen”, den 2. oktober.
Heldigvis har vi fundet en fuldgod erstatning, som er booket til næsten samme tidspunkt, samme dag
– showet, ”En større ja-hat, tak”!
Det starter præcis kl. 16:30 og slutter kl. 17:30.
Vi er på Hedegårdsskolen, Magleparken 8, 2750 Ballerup.
Vi spiser, drikker og hygger videre fra kl. 18.00 til senest kl. 24:00.
Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner
Ballerup Lærerforening

Om ”En større ja-hat, tak”
– Et show om lærerlivet og folkeskolereformen af to komikere, der selv har været der
Folkeskolen er reformeret. Og det kan man sige meget om. Men kan man også grine ad det? Er lærerlivet 2015 andet end lockout,
oprørte læserbreve og stemplen ind og ikke mindst ud?
Tine Marie har verdens bedste arbejde: Hun er folkeskolelærer! Hun har også stress, men det er der jo så mange, der har. Det her er
historien om, hvorfor folkeskolelærer er den bedste beskæftigelse, man kan få. Og hvordan det kan gå til, at man får stress af at lave
noget, man virkelig godt kan lide?
Natasha Brock har verdens værste arbejde: Hun er folkeskolelærer! Hun er nyuddannet og er lidt skuffet over, at have brugt fire år på
at gøre sig umage med en uddannelse, der fører til så tarveligt et job. Natasha har læst, at der findes skønne børn, men har svært ved
at finde dem i sin klasse.
En større ja-hat, tak er et show om et liv med børn, Skoleintra, kopimaskiner, kaffeånde, farvet karton og re- former. Om at gå gennem
livet med kridt på numsen, øjne i nakken og en ja-hat trukket godt ned over ørerne.
Showet giver en ny og humoristisk vinkel på diskussionen om folkeskolereformen.
Tine Marie blev i 2012 valgt til et af de nye håb til Zulu Comedy Galla og optrådte i den forbindelse i Operaen. Natasha Brock har lavet
stand up i ca. 3 år. Hun var i 2014 et af de nye håb til Zulu Comedy Galla i Operaen. Nastasha har optrådt på en række scener, blandt
andet Comedy Zoo i København.

