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SKAB er en musikalsk og skulpturel 
animationsforestilling, der helt kort 
handler om skabelsesberetningen 
fortalt med kagedej og køkkenred-
skaber.

Forestillingen begynder med, at alle 
kagedåserne er tomme: ”I begyndelsen 
var der ingenting …” Og lige-som Gud 
skabte lyset, verden og menneskene på 
7 dage, følges en opskrift med 7 punkter: 
Første punkt er at tænde ovnen: ”Og der 
blev lys”. Herefter bliver mel og vand til 
jord og hav, bjerge af mel vokser frem, 
rindende vand løber ned ad mel-bjerget, 

og piskeris bliver til blomster og træer. 
Alt animeres, æg triller ud af køkkenSKA-
Bene, og det bliver dyrelivets begyndelse. 
I den bløde dej formes billedet af verden, 
der forandrer sig og langsomt bliver fær-
dig - og endelig, ud af dejen vokser der 
en lille mand: Adam. Han er SKABt for 
øjnene af os. En luns bliver brækket af, 
og af Adams ribben bages Eva ...

Børnene oplever SKABelsesprocessen og 
dermed SKABelsesberetningen på én og 
samme tid, mens rummet fyldes med 
duften af nybagt brød.

SKAB

hvid støj tilbyder workshop for børn og 
pædagoger efter forestillingen ‘SKAB’ i 
daginstitutionens eget køkken. Som en 
forlængelse af forestillingen ‘SKAB’ hop-
per børnene nu ind i en ‘selvSKABende’ 
historie. 

Med byggematerialerne mel og vand bliv-
er de medskabere af et sanseligt land-
skab, hvor melbakker, floder og dyr plud-
selig kan opstå. Skuespiller Stine Pagh 
fra forestillingen rammesætter work-
shoppen og går i samspil med børnene i 
skabelsesprocessen. 
Daginstitutionen søger for vand og mel 
og eventuelle køkkenredskaber til land-
skabet.

Formål
Workshoppen stimulerer sanserne, fan-
tasien og vækker en lyst til leg og udfor-
skning af velkendte hverdagselementer. 
Børnene bliver sanselig grebet af legen 
i forestillingen SKAB og det univers, der 
skabes ud af det blå - lige for næsen af 
dem. Med workshoppen imødekommer 
hvid støj børnenes lyst til at deltage ak-
tivt og få hænderne i dejen. 

Workshoppen er et eksperimentarium og 
legerum, der danner grundlag for barnets 
indsigt i naturens forskellige elementer 
og menneskers forståelse af og tilgang til 
verden.
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