
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. Dyrerne i Hakkeb.skoven, fam. x 70 kr

2. Klods Hans, 3 år og op ...............  x 70 kr

3.	Højt fra træets ..., 4-10 år .......  x 70 kr

4. Hodja fra Pjort, Familieforest. x 70 kr

5. Mis med de Blå øjne, 3-8 år.  x 70 kr

6. Dragen Kjetil, familieforest. .  x 70 kr

Ialt at betale:   

✁

Kultur- og Fritidsafdelingen

 Dyrene i Hakkebakkeskoven
Oplev den rørende og morsomme fortælling 
om den frække klatremus, hans bedste ven 
Morten Skovmus, den farlige Mikkel Ræv, den 
rare Bamsefar og alle de andre folkekære 
karakterer i den forrygende forestilling.

Se eller gense Teater V’s prisvindende og 
anmelderroste opsætning af Thorbjørn Egners 
kendte klassiker med alle de kendte sange: 
“Når en peberkagebager”, “Den som 
spiser gulerødder”, “Hip hurra for 
bamsefar” m.fl.

  Klods Hans 
Ude på landet var der en gammel gård…
Sådan starter den vidunderlige historie om Klodshans. Forestillingen 
er den velkendte fortælling om drengen Klodshans, som på trods af 
sin far og sine brødre, rider af sted på sin gedebuk til kongens  
slot, for at tale sig kongedatteren til. De to skuespillere spiller alle 
rollerne i en forrygende sjov og kraftfuld forestilling, for både  
børn og voksne. Der er musik, dans og vilde kostume.
”Hallehøj … her kommer jeg”, råber Klodshans efter sine brødre. 

1.

2.

Søndag den 25 sept. 2016  
Kl. 15.00 i store sal  
Teater: Teater V
Alder: Familieforestilling fra 6 år.
Medvirkende: Brian Hjulmann, Julie 
Christiansen, Rolf Hansen, Rune An-
tonio Bro, Margit Watt-Boolsen, Pelle 
Kann, Linda Elvira m.fl. 
Varighed: 2 timer inkl. pause

Søndag den 13 nov. 2016 Kl. 15.00 i lille sal  
Teater: Fyren og Flammen  
Alder: 3 år og op
Medvirkende: Birger Bovin & Anne Sofie Nissen
Varighed: 35 min

Søndag den 11 dec. 2016 kl. 15.00  i store sal  
Teater: Louise schow  
Alder: 4-10 år - og deres forældre og bedsteforældre 
Medvirkende: Jeff Schjerlund, Marianne G. Bøgelund og Le Münster-Swendsen
Varighed: 35 min

Teaterklubben får støtte fra

  Højt fra træets hip hop top 
Nisselise møder en meget trist Frk. Hanegal, som har sin nevø Nico på 
besøg. Hun vil så gerne give ham en dejlig jul med alt hvad han godt kan 
lide, men de to kan slet ikke tale sammen. Hun forstår simpelthen ikke 
hvad han siger! Nisselise lægger sig på lur og lytter til hvad det er der går 
galt. Nevøen bruger et meget moderne sprog, og sammen med publikum 
er Nisselise simpelthen nødt til at tage den unge nisse i lære, så han kan 
gøre sig forståelig.

3.
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Læs mere på www.silkeborg-teaterkreds.dk

Je suis Storm P. · Beckett · Min Far · No Planet B · Sunny Side · Vores sensommer · Mestersangerne på 
Møllegården · Tosca · En mand som hedder Ove · Far på færde · Den vilde Jorn og niecen · Chardaz-
fyrstinden · Den politiske kandestøber

 Mis med de Blå øjne 
Fortælling om en lille modig mis, der gik ud i verden for  
at finde landet med de mange mus. For selv om man  
har Blå øjne, kan man sagtens være lige så meget  
kat og mindst lige så god kat, som alle dem med  
gule øjne. Det er stadig værd at huske på. 
Skrevet af Egon Mathiesen. 

5.

Søndag den 12 feb. 2017 kl. 15.00 i lille sal  
Teater: Comedievognen
Alder: 3-8 år
Medvirkende: Ea Mannov og Sevik Peal
Varighed: 45 minutter 

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

Papirfabrikken 80

8600 Silkeborg  

Husk porto

✁

6.

Forestillinger sæson 2016-2017:

 Dragen Kjetil
På en ø, langt ude i Atlanterhavet, findes der en lille drage,  
der har en hemmelighed. Seks drager, en troldmand, to  
dukker og fire musikere, inviterer små og store børn med på  
en ildsprudlende musikalsk oplevelse, fuld af eventyr og magi. 
En opera i børnehøjde, med kunstnere fra Det Kongelige  
Teater. Frit efter bøgerne om Kjetil og hans venner skrevet  
af Lars Strandberger. 

Søndag den 5. marts 2017 kl. 15.00 i store sal  
Teater: Guido Opera 
Alder: Familieforestilling
Medvirkende: Asbjørn Agger, Gunvor Reynberg, Camilla 
Lohmann og Rasmus Haxen
Varighed: 60 minutter

4.

Søndag den 22 jan 2017 kl. 16.00 i store sal  
Teater: Folketeatret
Alder: Familieforestilling
Medvirkende: Kristian Gintberg, Lise Koefoed, Donald 
Andersen, Ole Boisen, Michael Brostrup, Jakob Højlev 
Jørgensen, Max Emil Nissen, Signe Mannov, Christiane 
Gjellerup Koch, Laura Allen Müller og Sofie Torp. .
Varighed: ukendt

 Hodja fra Pjort
Østen for solen og vesten for månen bor Hodja i den hyggelige og 
fredelige by Pjort. Hodjas forældre synes det er vigtigt, at han går i 
skole og engang bliver skrædder, ligesom sin far. Men Hodja vil ud 
og opleve noget! Heldigvis møder han den gamle El Faza, som låner 
ham et tæppe, der kan flyve. Afsted går det, på flyvende  
tæppe, ud på et eventyr, der overgår Hodjas vildeste  
fantasi. Rejsen fører ham til hovedstaden Petto, hvor det  
myldrer med mærkelige mennesker, der ikke alle er lige søde.  
En mand, der ligner en rotte, stjæler hans tæppe og giver det til 
landets mægtige sultan, som snart skal giftes med unge, smukke 
Ayshia. Hodja synes ikke, Ayshia skal være sultanens kone nr. 234,  
så han er nødt til at få tæppet tilbage, så han kan befri hende – og 
flyve hjem igen.
Hodja fra Pjort: Ole Lund Kirkegaard · Musik: Sebastian
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