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Ak#vitets- og Plejecentret Bonderupgård 
Randbølvej 59- 61 og Skibelundsvej 4 

2720 Vanløse 

───────────────────────────────────────────── 

Telefon: 8232 5300 

Vanløse den 10. maj 2021 

På Bonderupgård har vores plejehjemsbeboere og ak6vitets medlemmer 

af flere gange, ha< den store fornøjelse at have besøg af Teater V.  

Det er nogle meget professionelle skuespillere, som har en utrolig fin 

kontakt 6l publikum. 

Vi har set: ”Kys og Vinyl”  

  ”Når det hele går Nilfisk” 

  ”Julen har bagt”  

Under Corona juni 2020 holdt de også en havefores6lling, og lø<ede 

stemningen gevaldigt op. 

Alle fores6llingerne har bragt minderne frem på skønneste vis. 

Alle synger med, og vi oplever en glæde og entusiasme hos alle, både 

vores ressourcestærke medlemmer og demente borgere. 

Derfor glæder vi os 6l at se den nyeste fores6lling, der hedder  

”Hits med saksen.” Den har vi ventet på siden 2020 - og gerne frem 6l 

2021/22/23. 

På ak6vitetscentrets vegne 

GiUe Ifergan
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Sundhed og Ældre - Kbh Syd 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

  

Til Signe, Teater V  

  
 

 

 

Hej Signe. 

 

Med henblik på jeres ansøgning om puljepenge har jeg lovet Lone Chri-

stensen fra vores aktivitetsafdeling at sende nærværende skrivelse med 

logo i PDF-format.  

Det er samtidig en tilbagemelding om, at vi ønsker at I kommer igen 

med jeres 4 forskellige musikalske forestillinger i 2021 (efterår)/ 

2022/2023. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Anita Ivert 

Specialist 

 

10. maj 2021 

 

 

 

Sundhed og Ældre - Kbh Syd 

Verdishave 

Tartinisvej 31 

2450 København SV 

 

EAN-nummer 

5798009285102 

 

www.Verdishave.kk.dk 
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Kære Signe!
!
 !
!
ØV med øv på. Jeg forstår det imidlertid godt.!
!
Det ligger mig dog meget på sinde, at få lov til at kunne byde jer velkommen i 2021-2022. I skaber 
så meget glæde med jeres professionelle teaterstykker.!
!
Der er en fantastisk stemning og genkendelig musik og fællessang, som vores borgere kan leve 
længe på. Det håber vi, at vi kan få lov til at se frem til.!
!
 !
!
Med disse ord ønsker jeg jer i Teater V en rigtig!
!
glædelig jul samt et godt nytår!" !

!
 !
!
Med venlig hilsen!
!
Anette Tietze!
Afdelingsleder!
Aktivitetscentret Indre By!
_________________________________________!
KØBENHAVNS KOMMUNE!
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen!
Sundhed og Ældre - Kbh Nord!
!
Rosengade 1, Stuen!
1309 København K!
!
Telefon 8256 7000!
!
Direkte 8256 7014!
!
Fax 3530 4748!
!
E-mail j539@kk.dk!
!
Web www.kk.dk!
!
EAN 5798009283191
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Rosenborgcentret & 

Aktivitetscenter Indre by 

 21. juni 2021 

 

 

 

 

 

 

Musikalske forestillinger af Teater V i Rosenborgcentret 

og Aktivitetscenter Indre by 

 

Gennem en årrække har beboere og brugere nydt godt af en 

flot, sjov og meget professionel musikalsk forestilling.  

 

Jeg vil på vegne af beboere og brugere gerne rose og fortæl-

le, hvor meget disse forestillinger betyder for dem.  

Borgerne griner og synger med, her er der en genkendelig-

hed fra deres ungdom. Længe efter taler de ofte om forestil-

lingen. Den gør en forskel! 

 

Vi håber, at disse begivenheder kan fortsætte i 2022 til stor 

glæde for mange borgere. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Anette Tietze 

Afdelingsleder AC- Indre By 

Tlf. 8256 7014 
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 Ryparken 3.maj 2021  

 
 Til rette vedkommende  
 
Jeg vurderer at Teater V´s små tre-mands musik forestillinger er et stærkt koncept 
for ældre mennesker;  
-Forestillingerne er korte ca 45-50 min  
-Der er fokus på kendte sange og derigennem erindring og minder  
-Tempoet i forestillingerne er tilpasset ældre medborgere  
-Dialogerne er vedkommende og klare  
-De gennemgående historier er nemme at følge  
-Sangere og musiker har altid tid til en lille snak med de ældre bagefter.  
 
Beboerne på Ryholtgård Plejehjem har oplevet 3 forskellige forestillinger fra 
Teater V og responsen har altid være god og er i hvert fald et positivt  
samtaleemne resten af dagen, nogle gange flere dage efter.  
Vi oplever altid at beboerne er op f ede ef e  a  ha e æ e   i ea e e   
Konceptet, at musikteateroplevelsen kommer til os er gennemtænkt og 
ældrevenligt, for både fysisk kognitivt svækkede borgere.  
 
Vi håber meget, at vi forsat i 2021/2022/2023 kan samarbejde med Teater V. 
 
 
Jeg udtaler mig som musikpædagog og ansat på Ryholtgård Plejehjem i 
Aktivitets Team siden 2012.  
 
Mvh  
 
 
 
Pia Trøjgaard Fredfeldt 
 Musikpædagog Ryholtgård Aktivitet 
 _________________________________________ 
 KØBENHAVNS KOMMUNE  
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  
Sundhed og Ældre - Kbh Nord  
Rymarksvej 23 2900 Hellerup  
Direkte 3910 2571  
E-mail aq1m@kk.dk  
EAN 5798009287069 
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Kære Teater V 

Vi er virkelig glade for jeres skønne musikalske forestillinger (”Når alt går i Nilfisk”, ”Hits med saksen”, 

”Julen har bagt” og ”Kys og vinyl”), som vi har været heldige at opleve her på Kærbo plejecenter.  

Beboerne synger med på sangene de kender og bliver virkelig underholdt af alle de finurlige elementer, 

som forestillingerne har.  

Derfor håber vi at se jer igen og igen fordi det giver beboerne så meget glæde og giver anledning til gode 

minder og samtaler mellem dem. 

 

Derfor vil vi meget gerne være med til at støtte op omkring teatret til kommende forestillinger i efteråret 

2021, samt 2022 og 2023. 

 

Med venlig hilsen 

Monica og Matthias 

 

Kærbo Plejecenter 
KØBENHAVNS KOMMUNE  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  

Sundhed og Ældre - Kbh Nord  

Rothesgade 12  

2100 København Ø  

Telefon 3530 2957 

Web www.kk.dk 
EAN 5798009287076 
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         København, Maj 2022 

Teater V 
Prøvehallen 
Porcelænstorvet 4 
2500 Valby 

Vedrørende musikteater for ældre ved Teater V 

Vi ønsker, at Teater V kommer igen med deres musikalske forestillinger: 

Når alt går i Nilfisk 
Hits med Saksen 
Julen har Bagt 
Kys og Vinyl - Da Beatles kom til byen 

Vores plejehjem har oplevet flere underholdende og vidunderlige forestillinger 
her på stedet. 

Beboerne sætter stor pris på de musikalske teaterstykker, der giver anledning til 
“tidsrejser”, nostalgi og samtaler mellem beboerne og medarbejdere og 
beboere. 

Derfor vil vi meget gerne støtte teatret til kommende forestillinger i efteråret 
2022 samt 2023 og 2024. 

Med venlig hilsen 

Ditte Andersen  

Afdelingsleder  

Aktivitetscenter Midtpunktet  

Københavns Kommune 

Ryesgade 20 2200 

Telefon 24848651 

E-mail: rx0f@kk.dk 
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         København, juni 2021 

 

 

Teater V 

Prøvehallen 

Porcelænstorvet 4 

2500 Valby 

 

 

Vedrørende musikteater for ældre ved Teater V 

 

 

Vi ønsker, at Teater V kommer igen med deres musikalske forestillinger: 

 

Når alt går i Nilfisk 

Hits med Saksen 

Julen har Bagt 

Kys og Vinyl - Da Beatles kom til byen 

 

Vores plejehjem har oplevet flere underholdende og vidunderlige forestillinger 

her på stedet. 

 

Beboerne sætter stor pris på de musikalske teaterstykker, der giver anledning til 

“tidsrejser”, nostalgi og samtaler mellem beboerne og medarbejdere og beboere. 

 

Derfor vil vi meget gerne støtte teatret til kommende forestillinger i efteråret 

2021 samt 2022 og 2023. 

 

Med venlig hilsen, 

 
Med venlig hilsen  

Henriette Runa Aarestrup Holmberg 

Ledende ergoterapeut 

Egebo Træningscenter 

_________________________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  

Sundhed og Ældre - Kbh Nord  

Bystævneparken 22  

2700 Brønshøj  

Telefon 3827 4040 

Direkte 3827 4045 

Mobil 2363 9004 

E-mail ah5k@kk.dk 
EAN 5798009286130 
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         København, juni 2021 

Teater V 
Prøvehallen 
Porcelænstorvet 4 
2500 Valby 

Vedrørende musikteater for ældre ved Teater V 

Vi ønsker, at Teater V kommer igen med deres musikalske forestillinger: 

Når alt går i Nilfisk 
Hits med Saksen 
Julen har Bagt 
Kys og Vinyl - Da Beatles kom til byen 

Vores plejehjem har oplevet flere underholdende og vidunderlige forestillinger 
her på stedet. 

Beboerne sætter stor pris på de musikalske teaterstykker, der giver anledning til 
“tidsrejser”, nostalgi og samtaler mellem beboerne og medarbejdere og beboe-
re. 

Derfor vil vi meget gerne støtte teatret til kommende forestillinger i efteråret 
2021 samt 2022 og 2023. 

Med venlig hilsen, 
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         København, juni 2021 

 

 

Teater V 

Prøvehallen 

Porcelænstorvet 4 

2500 Valby 

 

 

Vedrørende musikteater for ældre ved Teater V 

 

Vi ønsker, at Teater V kommer igen med deres musikalske forestillinger: 

 

Når alt går i Nilfisk 

Hits med Saksen 

Julen har Bagt 

Kys og Vinyl - Da Beatles kom til byen 

 

Vores plejehjem har oplevet flere underholdende og vidunderlige forestillinger 

her på stedet. 

 

Beboerne sætter stor pris på de musikalske teaterstykker, der giver anledning til 

“tidsrejser”, nostalgi og samtaler mellem beboerne og medarbejdere og beboere. 

 

Derfor vil vi meget gerne støtte teatret til kommende forestillinger i efteråret 

2021 samt 2022 og 2023. 

 

Med venlig hilsen 
 

Charlotte Wallin & Nynne Falk Hedal 

Aktivitetsmedarbejdere 

Klostergårdens Plejehjem Administration 

_________________________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  

Sundhed og Ældre - Kbh Nord  

Strandvejen 91C  

2100 København Ø  

Telefon 3530 6600 
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Københavns Kommune  
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Kastanjehusene 
 

 

 

  

 

 

        Kære Teater V.  

  

Vi glæder os til at få besøg af jer, da mange af vores beboere ikke har mulighed for at 

komme i teatret. Vi krydser fingre for, at jeres ansøgning til de fire musikalske fore-

stillinger i  2021 (efterår) 2022/2023 går igennem, da jeres forestillinger er en glæde 

og stor succes her i Kastanjehusene, og I er med til at sprede glæde i disse tider med 

covid-

19.                                                                                                                                    

Jeres forestillinger er med til at give genkendelighed til vores beboere, og der bliver 

sunget med på de forskellige sange. Det, at de kan spejle deres egen barndom i disse 

sange, får gamle minder til at blusse op igen, og det er med til at sætte et smil på de-

res læber.  

  

Med Venlige hilsner  

Dalall Chamma  

Kultur- og aktivitetsiværksætter i Kastanjehusene plejehjem.  
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Teater V København den 27. 
juni 2021
Prøvehallen
Porcelænstorvet 4
2500 Valby

Vedrørende musikteater for ældre ved Teater V

På Ørestad Plejecenter har vi igennem en årrække nu haft glæde 
af forestillinger med musikteateret Teater V.
Beboer samt personale har gennem tiden haft stor fornøjelse af disse 
tidsrejser. 
Tidsrejser tilbage til de ældres ungdom, giver for personalet et indblik i 
plejecentrets beboers ungdom, som igen bliver til et stort samtaleemne 
de efterfølgende dage.
for beboerne selv, oplever vi hvordan nogle lever sig helt ind i 
fortællinger og sange, beboere der har et sparsomt sprog, begynder at 
synge med, nogen vil efterfølgende bidrage med flere anekdoter fra 
denne tid, men fælles for alle er det brede smil
og det gode humør, disse forestillinger efterlader.                                            

Derfor vil vi meget gerne støtte teatret til kommende forestillinger i 
efteråret 2021 samt 2022 og 2023.

Med venlig hilsen 

Helle Damgaard Tvarnø 

Aktivitetskoordinator 

Ørestad Plejecenter - Træning og Aktivitet 

_________________________________________  

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  

Sundhed og Ældre - Kbh Syd 

Asger Jorns Allé 5, 41604  

2300 København S 

Telefon 8256 1600

Direkte 8256 1604

Mobil 2452 9834

E-mail pe13@kk.dk

Web www.kk.dk

EAN 5798009282118
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Ansøgning om Gra-s musikteater 2022-2024 :) 

Huset William. 

Vigerslev alle 169 

2500 Valby   

Kontakt person JeaneG Kramer. 

Vi ønsker en musikteater i 2022, 

 2 stk. i 2023 og 2 stk. i 2024 
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København 19.05.22 

Teater V 

Prøvehallen  

Porcelænstorvet4 

2500 Valby 

Vedrørende musikteater for  

 ældre ved Teater V 

Når alt går i Nilfisk 

Hit med Saksen 

Julen har Bagt 

Kys og Vinyl – da Beatles kom Kl byen  

Vores plejehjem har oplevet  

Flere underholdende og 

Vidunderlige foresKllinger her  

på stedet. 

Beboerne og akKvitetsgæsterne  

SæOer stor pris på de musikalske 

teaterstykker, der giver anledning 

Kl ”Kdsrejser”, nostalgi og samtaler 

mellem medarbejder og beboere. 

Derfor vil vi gerne støOe teatret 

Kl kommende foresKllinger i 

eSeråret 2022  

samt 2023 og 2024 

Venlig hilsen 

AnneOe Westergaard Jensen 

Social og Sundheds assistent 

Bomi-Parkens akKvitetsKlbud 

Københavns Kommune 

Social og sundhedsforvaltningen 

Sundheds og Ældre-Kbh Syd 

Gyldenrisvej 4.  2300 Kbh. K 

Telefon 82566757. Mobil 24226739 

Gyldenrisvej 4 2300 København S • Telefon 82 56 67 00 • E-mail bomi-parken@kk.dk • www.bomi-parken.dk  


