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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Tiny

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 26-03-2023

Slutdato: 29-03-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

8

Sted

Teater Zeppelin

Valdemarsgade 15, 1665 København V

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

12000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI ANNA PANDURO & MORTEN BO 

KOCH

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

”Tiny ”er det sande eventyr om faldskærmspioneren Tiny Broadwick (1893-1978) .  

Da Tiny blev født vejede hun ikke mere end en liter mælk. Når man er fattig, 

den yngste af 7 og tilmed meget lille, er det let at blive set ned på. Men i 

bomuldsmarken lærer Tiny at selv ”en lille orm” kan udvikle vinger. Snart 

optræder hun med faldskærmsudspring fra luftballon med en trup af frygtløse 

aeronauter. Fra luften bliver alle andre små, og Tiny får nyt perspektiv på 

livet. Ude i verden kommer de første fly på vingerne. Tiny bliver den første 

kvinde, der springer i faldskærm fra et. Og da 1.verdenskrig bryder ud, træner 

Tiny den amerikanske hærs unge piloter i at forlade en havareret maskine med 

livet i behold. Tiny er eventyret om et lille menneskes bedrifter, men også 

historien om den tidlige flyvnings pionerer. Tiny er en visuel og lydligt 

imponerende forestilling. I et scenerum skabt af kasserede faldskærme arbejdes 

der med videoprojektion, vindmaskiner og animation af stof. De to skuespillere 

spiller flere roller, og veksler imellem fortælling, humoristiske 

spillescener, fysiske sekvenser, og poetisk billedskaben. Forestillingen er 

akkompagneret af nyskrevet musik

Formidling af projektet

Teater Zeppelin har forestillingen på deres hjemmeside og med i deres 

materiale de sender ud til skoler og institutioner Der bliver solgt billetter 

og reklameret på Teaterbilletter.dk Vi vil annoncere på Facebook og i 

gratiskalendere

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Teaterforeningen Frøken Fracasos Kompagni
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