
       

 

Leikhúsferð fyrir nemendur 
í boði Íslandsbanka  

 

540 gólf - Leikhús kynnir:  

Hvað Ef – Skemmtifræðslu, í Þjóðleikhúsinu á komandi leikári 2011-2012. 

Hvað Ef er uppistand fyrir unglinga, foreldra og kennara um mörg þau málefni og freistingar 
sem ungt fólk stendur frammi fyrir um það leiti sem það breytist úr börnum í fullorðið fólk. 
Hvað Ef? fjallar um viðkvæm mál eins og vímuefni, áfengi, kynferðisofbeldi, ölvunarakstur, 
einelti og foreldravandamál. Sýningin tekur á þessu þáttum á nýstárlegan hátt með skemmtun 
og fræðslu. 

Flytjendur:  
Guðmundur Ingi Þorvaldsson, Ólöf Jara Skagfjörð og Ævar Þór Benediktsson. 
Leikstjórn: Gunnar Sigurðsson. 

Hvað Ef skemmtifræðsla var fyrst sýnd í Hafnarfjarðarleikhúsinu á árunum 2005-2007 fyrir 
um 11.000 unglinga, foreldra og kennara. Þann 26. Október 2010 var ný og endurbætt útgáfa 
af verkinu frumsýnd í Kassanum í Þjóðleikhúsinu og voru móttökurnar framar öllum vonum. 
Vegna mikillar eftirspurnar var ákveðið að halda áfram með sýningar til vors 2011 og sáu um 
7500 unglingar sýninguna auk þess sem haldnar voru 10 sýningar fyrir foreldrafélög. Sýning 
var einnig sýnd í menningarhúsinu HOFI á Akureyri og mættu þá tæplega 2000 unglingar og 
foreldrar.  

Sá háttur hefur verið að fyrirtæki og stofnanir hafa boðið nemendum á sýningarnar á 
skólatíma. Nú hefur Íslandsbanki ákveðið að bjóða nemendum og foreldrafélögum á 
sýningar þetta leikárið. Um er að ræða 35 sýningar og eru sýningar haldnar í Kassanum í 
Þjóðleikhúsinu. Skólar sjá um að koma nemendum til og frá leikhúsi. Sýningartími er 60 mín. 

Verkið hefur hlotið einmuna lof unglinga, foreldra, kennara og þeirra sem hafa unnið við 
forvarnir og fræðslu. Með húmorinn og einlægnina að vopni einsetjum við okkur að opna 
umræðuna um raunveruleika ungmenna á Íslandi. Sýningin er gagnvirk. Við erum með flotta 
heimasíðu þar sem fólk getur fengið allar nánari upplýsingar og sent okkur póst sem við 
svörum alltaf. 

Hægt er að nálgast upplýsingar um verkið á  
http://www.hvadef.com/ 

Umsagnir áhorfenda:  
http://www.540floors.com/hvadef/um-hvad-ef/alit-a-syningunni?page=2 

Bókanir og upplýsingar:  
Gunnar Sigurðsson gus@mmedia.is  eða í síma 897-7694  


