
Jeg / vi ønsker at blive medlem af Teaterklub for Børn.  
Hvert medlem kan købe billet til 1 barn og op til 2 voksne pr. forestilling. 

Navn:   Fødselsdato/år:  

Navn:   Fødselsdato/år:  

Navn:   Fødselsdato/år:  

Faktura sendes til (Navn):    

Adresse:   Postnr/By:   

Mail:    Telefon:  

  Løssalgspris for ikke medlemmer kr. 85,- Billetter kan købes på www.jmts.dk

Antal medlemskort i alt .... x 50 kr

1. Cirkelines museskole, 3-9 år ... x 70 kr

2. Baron v. Münchhausen, 6-13 år  x 50 kr

3. Julemandens gave, familie ....  x 70 kr

4. Body parts, 4-8 år .................  x 50 kr

5. Mio min mio, familieforest. ..  x 70 kr

6. Vitello, familieforestilling .....  x 70 kr

Ialt at betale:   

✁

Kultur- og Fritidsafdelingen

 Cirkelines museskole
Det er hverdag i den lille musefamilie, hvor Fred-
erik og Ingolf - som alle andre børn - må afstå fra 
alskens skæg og ballade for i stedet at gennemgå 
skolelivets opslidende strabadser.  Men Frederik 
og Ingolf er et par frække små labaner, som nemt 
kan gøre livet surt for en skolefrøken, i dette 
tilfælde Cirkeline. Så hun beslutter sig nu for at 
flytte undervisningen ud i skoven i håb om i det 
mindste at få banket lidt botanik ind i hovedet på 
de to krudtugler.  Ude i skoven er der masser af 
smukke blomster, men også giftige planter. Der er 
sultne bier og - en lille trold med et problem. En 
musikalsk familieforestilling i et univers befolket af 
nisser, alfer, trolde og, ikke mindst, mus. 

  Baron von Münchhausen 
Man tror det er løgn. Men intet er umuligt, når først Baron Von 
Münchhausen går i gang med at fortælle eventyr fra sit spæn-
dende liv. Han kan ride på kanonkugler, rejse til månen tur/
retur og bo i maven på en hval. For når man først kommer godt i gang 
med at fortælle, så sætter fantasien ingen grænser. Den ene fantastiske 
historie tager den anden. Om det er løgn? Nej, for jeg så det selv!
En humoristisk og musikalsk forestilling, der handler om, at alt er muligt, 
bare man tror på det!
. 

1.

2.

Lørdag den 19. september 2015 kl. 15.00 i store sal  
Teater: Søholm Parkteater
Alder: Velegnet for børn fra 3 - 9  år og op.
Medvirkende: Nina Marie Birk, Josephine Nørring,  
Bendt Hildebrandt 
Varighed: Ca. 50 minutter 

Søndag den 4. oktober 2015 kl. 15.00 i lille sal  
Teater: Randers Egnsteater  
Alder: 6-13 år
Medvirkende: Lisbeth Knopper og Morten Bo Koch
Varighed: 45 min

Søndag den 6. december 2015 kl. 15.00 i store sal  
Teater: Louise Schouw  
Alder: Familieforestilling 
Medvirkende: Thomas Larsen og Lise Junggreen
Varighed: 40 min

Teaterklubben får støtte fra

  Julemandens gave 
De to nisser, Pjanke og Pjok bor i en julehule ude i granskoven. De er bed-
ste venner og de elsker at give julegaver til hinanden. Pludselig får Pjanke 
en tanke:’Hvorfor er der egentlig aldrig nogen der giver julemanden en ju-
legave til jul? Han giver gaver til alle børn i hele verden, men ingen tænker 
på at julemanden måske også ønsker sig en julegave. De beslutter sig for at 
de vil lave den flotteste, sejeste, ”juleste”, ”nisseligste”, ”fantalistiske” gave 
til julemanden, så han kan blive rigtig glad til jul.

3.
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Tlf. 86 82 18 44 · www.boerneteater-silkeborg.dk
Alle forestillinger foregår i  JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80 Silkeborg



Tlf. 86 82 18 44 · www.boerneteater-silkeborg.dk
Alle forestillinger foregår i  JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80 Silkeborg

 Body parts 
Storesøster og lillebror ligger i deres senge og skal til at sove. Det 
er svært og kedeligt, og de begynder at fortælle hinanden historier. 
Deres leg udvikler sig, og pludselig forvandler kommoden sig til et 
monster og fars handske bliver til en klo. Alt kan ske i mørket. Hvad 
sker der, når dele af ens krop begynder at leve deres eget liv? Når 
hånden ’kommer til’ at slå lillebror, og fødderne kravler hen hvor de 
ikke må. En danset fortælling om at forsone sig med de grimme ting, 
man kommer til at gøre. Bare sådan helt af sig selv ... næsten. 

4.

5.

Søndag den 24. januar 2016 kl. 15.00 i lille sal  
Teater: Uppercut
Alder: 4-8 år
Medvirkende: Fatih Berber & Anne Nyboe
Varighed: 30 minutter 

Læs mere på www.silkeborg-teaterkreds.dk

Grinet og døden · Parasitterne · Ritualet · Skylight · 4ever · Lilys danmarkshistorie · Afdelingen for 
mindre planter · Flagermusen · Konstellationer · Varmestuen · Rent mel i posen · Jean de France · 
Malaga · Folkeskolereformen

Lørdag den 5. marts 2016 kl. 16.00 i store sal  
Teater: Folketeatret
Alder: Familieforestilling
Medvirkende: Kristian Boland, Julie Carlsen m- fl i alt 9 medvirkende.
Varighed: 2 timer inkl. pause

Teaterklub for Børn  
v/ Silkeborg Teaterkreds  
c/o Jysk Musikteater

Papirfabrikken 80

8600 Silkeborg  

Husk porto

✁
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Forestillinger sæson 2015-2016:

 Vitello
Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to måneder, den-
gang hun var meget ung og vist også meget smuk. Men nu bor Mor i 
Danmark i et rækkehus ved siden af Ringvejen, hvor der kører mange 
biler. I teaterforestillingen “Vitello” leder Vitello efter en far han kan 
vise frem til sine irriterende venner, tvillingerne Max og Hasse og  
møgungen William. I sin søgen får han både en klam kæreste, møder 
en tunghør pølsemand og Gud. Og er det i orden at have en papfar 
med en rød sportsvogn, når ens rigtige far er en superengel?

Søndag den 3. april 2016 kl. 15.00 i store sal  
Teater: Louise Schouw
Alder: Familieforestilling
Medvirkende: Asbjørn Agger, Gunvor Reynberg, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen
Varighed: ca. 70 min. uden pause

 Mio min mio
Det er ikke altid nemt at være 9 år. Og slet ikke hvis éns adoptiv-
forældre ikke bryder sig om én. Bo‘s mor er død, og han har aldrig 
kendt sin far, som alle siger var en sjuft, der bare stak af. Bo får mest 
kærligheden at føle på den hårde måde, og han mærker misundels-
ens stik i hjertet, når han ser sin bedste ven og hans far hygge sig 
med at lave modelfly. Bo ved, hans egen far er et godt menneske, 
der går rundt ude i verden og leder efter Bo, fordi han savner ham.  
Så en dag forsvinder Bo: Han møder en dame, som giver ham et 
postkort til „Kongen af Landet i det fjerne“, og der står, at Kongens 
søn snart kommer hjem. Bo finder ud af, at han i virkeligheden hed-
der Mio, og HAN er kongens søn. Kongen minder en hel del om hans 
bedste vens far – og kongen elsker virkelig sin hjemkomne søn. Han 
får også en ny ven, Jum-Jum – som minder ret meget om hans bed-
ste ven! Og alting er meget bedre i dette land end derhjemme. Bort-
set fra, at i Landet Udenfor hersker den onde ridder Kato, som stjæler 
børn og giver dem stenhjerter. Selvom Prins Mio kun er et barn, bliver 
det hans opgave at drage ud sammen med Jum-Jum og bekæmpe 
ondskaben. Det bliver et farefuldt eventyr, der kræver mod.


