
Forestillings-beskrivelse. 

 

”Ti y ”, for de 7-11årige 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 

til ed eget lille, er det let at blive set ed på. Me  i bo ulds arke  lærer Ti y at selv ”e  lille 

or ” ka  udvikle vi ger. S art optræder hu  ed faldskær sudspri g 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 med inspiration i luftelementet 

og impressionisme. 

 

Relevans. (hvad får børnene ud af den) 

Med ”Ti y” vil vi med humor og poesi belyse en af verdenshistoriens glemte 

heltinder og med hende som forbillede dykke ind i den naturvidenskabeligt interessante historie 

om luftfartens tidlige år. Vi synes det er relevant at fortælle om dem, der sprængte rammerne for, 

hvad der er muligt. Vi ønsker at få publikum til at drømme sig væk til en eventyrlig fortid og lade 

sig inspirere og opløfte til at handle. For selv det mindste lille menneske kan gøre en forskel.  

Vi har i samarbejde med Danmarks Tekniske Museum desuden udviklet gratis 

skolemateriale, der vil kunne forlænge og udvide forestillingsoplevelsen. 

 


