
29.-31. 08.17 MARTYREN MUNK Det Flydende Teater

18.09.17 HVEM SPILLER UD? Vendsyssel Teater

01.10.17 VILLADS FRA VALBY Louise Schouw Teater

04.10.17 JÆGERNE Teater O

29.10.17 HUG EN HÆL OG KLIP EN TÅ Den Jyske Opera

27.11.17 SKATTESAGENS HELTE OFF OFF produktion

09.12.17 NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT Teater Lille Hest

14.12.17 SENIOR STAND-UP Louise Schouw Teater

05.01.18 PIRATERNE FRA PENZANCE Den Ny Opera og Figaros

20.01.18 EDITH PIAF Thurø Musik Teater

21.01.18 EN SOLSKINSDAG I PARADIS Batida

17.02.18 PETER PAN Folketeatret

22.02.18 MIG OG ULF Jangmarks Agentur

04.03.18 LILLE CLAUS OG STORE CLAUS Teater2tusind

06.03.18 DE LYSTIGE KONER Folketeatret

20.03.18 INDEN JEG FYLDER 67 Landsteatret

27.03.18 I FAMILIEN Teatret Svalegangen

10.04.18 HAMLET Mongo Park Allerød

20.04.18 DEN GLADE ENKE OperetteKompagniet

30.08.17 Teaterkredsen fejrer 50 års jubilæum

års
JUBILÆUM

SÆSON 2017-2018
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Rabat på børneteater
Takket være en særlig tilskudsordning
kan vi tilbyde en lav pris. Hvis du køber mindst 3 
børneforestillinger får du 30 kr. i rabat pr. billet, 
bliver automatisk medlem af Børneteaterklub-
ben og får det nye program tilsendt.

Rabat på voksenteater
Som medlem får du sæsonprogrammet tilsendt 
før ikke-medlemmer og kan vælge de bedste 
pladser efter „først til mølle“-princippet. Du kan 
læse mere på www.silkeborg-teaterkreds.dk. 
Årskontingentet for 2017/18 er 200 kr. for par 
og 100 kr. for enlige.

Medlemmer kan tegne abonnement på mindst 
4 forestillinger med 60 kr. rabat pr. billet. Ved 
køb af mindst 6 forestillinger øges rabatten til 
80 kr. pr. billet. Du kan blive medlem og købe 
billetter online på www.jmts.dk

Bemærk at du pr. forestilling kun kan købe én 
billet med rabat pr. personligt medlemsskab og 
2 pr. familiemedlemsskab. 

Bestiller du billetter til flere, som ønsker at 
sidde sammen, skal bestillingerne afleveres 
samlet.

Børn og unge under 25 år (med gyldigt studie-
kort eller lign.) får 100 kr. rabat på voksenfore-
stillinger pr. billet uanset medlemsskab.

Adresser og billetbestilling
Benyt bestillingskuponen på bagsiden, bestil 
på www.silkeborg-teaterkreds.dk eller online 
på www.jmts.billettten.dk.

Vi har adresse hos JYSK MUSIKTEATER, Papir-
fabrikken 80, 8600 Silkeborg, tlf. 8682 1844, 
telefontid man-tors. kl. 14-17.

Bestil vores nyhedsbrev og følg os på  
Facebook/Silkeborg Teaterkreds.

GENERALFORSAMLING,  
SPISNING OG FORESTILLINGEN 

HVEM SPILLER UD?  
med Susanne Heinrich og Peter Schrøder

Mandag d. 18. september 2017 kl. 17:00  
afholder Silkeborg Teaterkreds den årlige  
generalforsamling. 

Silkeborg Teaterkreds
Det foregår i den lille sal i  JYSK MUSIKTEATER med dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Efter mødet er der mulighed for spisning og 
for at se forestillingen HVEM SPILLER UD? 

En teaterplatte med drikkevarer og forestillingen kan købes samlet med rabat eller hver 
for sig ved brug af talonen på bagsiden eller online hos JYSK MUSIKTEATER på www.jmts.
billetten.dk.

Prisen for en teaterplatte med drikkevarer og kaffe/the (uden forestillingen) er 200 kr. 

September
Mandag d.18.9.17 kl. 17.00

GENERALFORSAMLING
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Kære publikum
Teaterkredsen fylder 50 år. Det fejrer vi med 
en reception den 30. august i Kedelhuset. I 
den anledning udgiver vi et jubilæumsskrift, 
som beskriver det turnerende teaters historie 
i Silkeborg. 

Lige som de forrige år lægger vi fra kaj med 
det gode skib Hejren - i denne sæson med Det 
Flydende Teaters forestilling om Kaj Munk. 

Efter generalforsamlingen den 18. september 
viser vi forestillingen Hvem spiller ud? med 
Susanne Heinrich og Peter Schrøder. 

Som noget nyt kombinerer vi programmerne 
for voksen- og børneteater og lægger ud med 
Villads fra Valby for børn og deres forældre 
eller bedsteforældre. Vi præsenterer en børne-
opera om Askepot og juleforestillingen Nissen 
der ville være berømt. Ligeledes for børn og 
deres familie viser vi En solskinsdag i Paradis, 
Lille Claus og Store Claus og Folketeatret store 
forestilling Peter Pan. 

For det ældre publikum præsenterer vi satire i 
Jægerne – de er helt ude i skoven og Skatte-
sagens Helte.

I Kedelhuset kommer forestillingerne Senior 
stand-up og Edith Piaf. Vi ser også frem til 

komedierne Inden jeg fylder 67, I familien 
samt Mig og Ulf.

Vi har to meget forskellige Shakespeare-fore-
stillinger: Mungo Parks politiske forestilling 
Hamlet og Folketeatrets De lystige Koner.

I det nye år er der gensyn med Figaros og de-
res operette Piraterne fra Penzance og med 
Operette-Kompagniet og deres forestilling Den 
glade Enke.

Vi takker Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silke- 
borg Kommune og vore sponsorer for støtte! 

Husk at garderoben er gratis og billetgebyret 
inkluderet. Vi glæder os til at se dig i det 
levende teater!
 

Hans Løkke
Formand for Silkeborg Teaterkreds

Bestyrelsen i Silkeborg Teaterkreds fra venstre: Marianne Løkke, Grete Juhler, Poul Nellemann 
Andersen, Ulla Frederiksen, Bjarne Johansen, Hans Løkke, Frederik Grønfeldt, Tove Gadegård 
og Niels Peter Sørensen. Foto: Per Pedersen
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MARTYREN MUNK - et helligt raseri
I januar 1944 kører en tysk terrorenhed ind på gårdspladsen i Præstegården i Vedersø. 
Senere finder man Kaj Munk i en grøft nær Silkeborg, henrettet med 3 skud i tindingen. 
Forestillingen sammenbinder historier, prædikener, kronikker og værker til fortællingen 
om Kaj Munk, som var en af de mest omdiskuterede skikkelser fra 2. verdenskrig. Han 
var en kompromisløs kunstner, der gik i døden som en kristen martyr.

Medv.: Brian Hjulmann, Lise Lauenblad, Ene Øster Bendtsen og Marie Louise von Bülow.

KOMEDIE September
Mandag d. 18.09.17 kl. 19.30 

BÅDTEATER på Hejren August
Tirsdag – torsdag d. 29–31.08.17 kl. 19.30

Pris: 295 kr. | Varighed: 80 min. | Arr:  | Producent: Det Flydende Teater

HVEM SPILLER UD?
På plejehjemmet lærer Sophia at spille Gin Rummy af Martin - og Sophia vinder hver 
gang. Han bliver hidsig, hun mere selvsikker. Kortspillet og deres samtaler om „verden 
udenfor“ udvikler sig til en kamp, hvor de begge prøver at afsløre hinandens svagheder. 
Stykket handler om alvorlige ting, alderdom, ensomhed, forfængelighed og spildte mu-
ligheder, men alvor og humor er hinandens forudsætninger. 

Medv.: Susanne Heinrich og Peter Schrøder.

Pris: 250 kr. | Varighed: 90 min med pause | Arr:  | Producent: Vendsyssel Teater
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JÆGERNE - de er helt ude i skoven  
I den kolde morgenstund sidder tre ualmindeligt almindelige mænd. De er skarpladte - 
de er jægerne. Jægerne er en skarpladt og skydegal satire-komedie om manden og hans 
famlen efter identitet. Hans plads i samfundet sættes på spidsen i denne komiske og 
absurde historie om frihedslængsel og en desperat søgen efter meningen med det hele. 
Der blæses i jagthornet i denne absurde og befriende manddomsrejse.

Medv.: Rasmus Reiersen, Lars Dammark, Anders Valentinus Dam.  

VILLADS FRA VALBY
Villads er en helt almindelig dreng. Han vil gerne være en sød dreng, som alle godt kan 
lide. Han kan ikke finde på at lave ballade. Derimod er han rigtig god til at få gode ideer. 
Ideer som voksne nok ikke synes er så gode. Det kan ret tit give en del ballade. Forestil-
lingen bygger på Anne Sofie Hammers populære børnebog og er velegnet for børn, der 
snart skal i skole og elever i 0 – 3. klasse.
Aldergruppe: 5 - 99 
Medv.: Allan Helge Jensen, Jeff Schjerlund, Marianne Gonnov Bøgelund, Katja Holm m.fl.

SATIRISK KOMEDIE     Oktober
Onsdag d. 04.10.17 kl. 19.30

BØRNETEATER  Oktober
Store Sal Søndag d. 01.10.17 kl. 15:00

Pris: 250 kr. | Varighed: 90 min uden pause | Arr:  | Producent: Teater O

Pris: 95/100 kr. | Varighed: 75 min. uden pause | Arr:                         | Producent: Louise Schouw Teater
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HUG EN HÆL OG KLIP EN TÅ  
I Hug en hæl og klip en tå leger den Jyske Opera med Rossinis udgave af Askepot. De 
tilføjer aktuelle emner som søskende-jalousi og forældre-ambitioner og skaber en sjov 
eventyropera i børnehøjde. Musikken spilles på akkordeon og er hugget og klippet fra 
Rossinis opera Askepot. De 4 roller spilles og synges af talentfulde sangere fra Den Jyske 
Operas Kor.
Aldersgruppe: Familier med børn fra 5 - 9 år. 
Medv.: Hanne Houmøller, Eline Denice Risager, Sine Algreen Møller, Bolette Bruno Han-
sen, Branko Djordjevic.  

MUSIKALSK DRAMATIK November
Mandag d. 27.11.17 kl. 19.30

BØRNEOPERA – Familieforestilling        Oktober
Lille Sal  Søndag d. 29.10.17 kl. 15.00

Pris: 95/100 kr. | Varighed: 45 min  | Arr:                       | Producent: Den Jyske Opera

SKATTESAGENS HELTE
I et humorfyldt og musikalsk univers befolket af skatteministre, spindoktorer, politikere, 
revisorer og embedsmænd gennemspiller 3 skuespillere og 2 musikere de spændings-
fyldte hændelser, der ledte frem mod nedsættelse af skattesagskommissionen. Sammen 
med publikum forsøger de at finde hoved, hale og sandhed bag sagen, der rummer alt 
det, der kendetegner god dramatik; magt, penge, sex, løgn og absurde situationer.

Medv.: Ina-Miriam Rosenbaum, Søren Bang Jensen, Andreas Jebro, Anders Birk, Michael 
Andersen.

Pris: 295 kr. | Varighed: 1 time 50 min. med pause | Arr:  | Producent: OFF OFF produktion
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SENIOR STAND-UP i farver med JAN HERTZ
Dette er en dramatisk fortælling i stand-up-stil fyldt med morskab og følsomme situa-
tioner. Jan Hertz er en dygtig parodiør, som kan efterligne alle de skuespillere, han har 
mødt. Jan Hertz gennemlever lyslevende situationer på scenen, og vi „møder“ således 
Ebbe Rode, John Price, Jørgen Reenberg, Kaj Holm, Ejnar Federspiel, Helle Virkner, Poul 
Bundgaard og Dronning Margrethe. I Kedelhuset sidder publikum ved caféborde, hvor 
man kan have et glas med fra baren.

Medv.: Jan Hertz 

NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT    
„Det er jo soleklart det hele. Jeg kan blive ligeså berømt, jeg vil. Jeg er nemlig en vaske-
ægte nisse. Og nisser er noget af det aller, aller sjældneste i hele verden. Folk vil råbe 
hurra og putte mig i fjernsynet“ - og en dag beslutter han sig for at drage ud i verden for 
at blive berømt. 
Historien er skrevet af Kim Fupz Aakeson og er evig aktuel, nu hvor børn som voksne 
drømmer om berømmelse. 
Aldersgruppe: 4-10 år
Medv.: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte.

DRAMATISK FORTÆLLING     December
Kedelhuset  Torsdag d. 14.12.17 kl. 19.30

BØRNEFORESTILLING December
Store Sal  Lørdag d. 9.12.17 kl. 15.00

Pris: 150 kr. | Varighed: 2 timer med pause | Arr:  | Producent: Louise Schouw Teater

Pris: 95/100 kr. | Varighed: 45 min. | Arr:                          | Producent: Teater Lille Hest
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MUSIKFORESTILLING Januar
Kedelhuset  Lørdag d. 20.1.18 kl. 19.30

PIRATERNE FRA PENZANCE                        
Her er et overflødighedshorn af sentimentale sørøvere, bøvede betjente, dejlige damer, 
tunghøre tanter, flotte fyre og gamle generaler i denne nye forestilling, hvor alle roller 
med ufatteligt hurtige replikker og omklædninger synges af de 3 sangere. Når Figaros 
tilsætter sin sædvanlige komik til Gilbert og Sullivans i forvejen humørfyldte forestilling, 
er der garanti for en morsom aften i teatret. 

Medv.: Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Rasmus Krogsgaard og Allan Dahl Hansen. 

OPERETTE  Januar
Fredag d. 5.1.18 kl. 19.30

Pris: 250 kr. | Varighed: 2 timer med pause | Arr:  Producent: Den Ny Opera og Figaros

EDITH PIAF - Kærlighed, morfin og mirakler 
Denne forestilling er et levende og musikalsk show om Edith Piaf´s usædvanlige liv og 
personlighed, og hendes vej fra gadesanger til legende. Uta Motz tager os med sin per-
sonlige fortolkning, sin fantastiske stemme og violin med ud på en rejse til Edith Piaf´s 
univers og gør Frankrigs sangspurv levende på ny. I Kedelhuset sidder publikum ved små 
caféborde, hvor man kan have et glas med sig fra baren. 

Medv.: Uta Motz og Anders Allentoft. 

Pris: kr. 150 | Varighed: Varighed: 70 min. uden pause | Arr:  | Producent: Thurø Musik Teater

v/ Optiker JOhan Farstad

86 82 15 14
www.FarstadOptik.dk

– Synlig forskel

Præsenteres i  
samarbejde med
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PETER PAN  
Peter Pan lever på Ønskeøen sammen med de glemte børn. Her hersker fantasien og 
den evige barndom. Øen vrimler med feer, drilske havfruer, listige indianere, en glubsk 
krokodille og ondskabsfulde pirater anført af Kaptajn Klo. Peter og de glemte børn savner 
at få godnathistorie. Peter flyver ofte hen til Wendy og hendes brødres vindue, når de 
får fortalt godnathistorier. Eventyret begynder for Wendy og hendes brødre, da Peter Pan 
lokker dem med til Ønskeøen......
Aldersgruppe: 6-100 år. | Medv.: Michael Slebsager, Stina Mølgaard, Ene Øster Bentsen, 
Kristian Boland, Mille Gori, Christel Stjernebjerg, Anne Vester Høyer, Lars Bom, Ole Boisen, 
Hanne Gjerstad og en musiker.

EN SOLSKINSDAG I PARADIS         
Der er dejligt i Paradis. De, der ikke bor der i forvejen, vil gerne derind. Men er der plads 
til alle? Både til den hemmelighedsfulde herre (der skjuler en hale i bukserne og har horn 
under hatten?) og Eva, der har en dukke, der kan tale, men intet sted at bo? Og hvad 
med ham den flinke fyr, der var der i forvejen? Historien handler ikke så meget om det 
himmelske, men mere om virkeligheden nu. Sjov, eventyrlig og musikalsk.

Aldersgruppe: 5 -11 år 
Medv.: Oplyses senere 

BØRNETEATER – Familieforestilling Februar
Store Sal  Lørdag d. 17.02.18 kl. 16.00

BØRNETEATER  Januar
Store Sal  Søndag d. 21.01,18 kl. 15.00

Pris: 95/100 kr. | Varighed: ca. 2 timer med pause | Arr:                          | Producent: Folketeatret

Pris: 95/100 kr.. | Varighed: 50 min. uden pause | Arr:                           | Producent: Batida
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BØRNETEATER – MUSIKTEATER Marts
Lille Sal  Søndag d. 4.3.18 kl. 15.00

MIG OG ULF   
- men titlen er snyd. Ulf er ikke med! Flemming Jensen har skrevet en musikal til sig 
selv og Ulf, hvor den samfundssatiriske handling muntert snor sig frem mellem deres 
musikalske succesnumre. Flemming står nu foran publikum, men Ulf dukker ikke op! Hel-
digvis er Flemmings niece, Amalie, med som sufflør. Hun springer ind i Ulfs rolle og hans 
kostumer. Det er ikke særlig nemt at håndtere, så derfor putter hun noget af sit eget stof 
ind ... Flemming kan turnere en vise, og Amalies klare stemme sørger for, at der ikke er 
flere hele glas tilbage i teatret.
Medv.: Flemming Jensen og Amalie Fjeldmose.

LYSTSPIL – MUSICAL  Februar
Torsdag d. 22.02.18 kl. 19.30

Pris: 250 kr.  | Varighed: 90 min. med pause | Arr:  | Producent: Jangmarks Agentur

LILLE CLAUS OG STORE CLAUS   
I H. C. Andersens historie er Store Claus på alle måder dum og usympatisk. Han tåler ikke, 
at det går Lille Claus godt. Selv om han er rig, nager misundelsen ham. Hele to gange 
slår han Lille Claus ihjel. Lille Claus er kvik og fuld af gå-på-mod, selvom han er fattig. 
Lille Claus er heller ikke for god; han snyder og bedrager og lader andre få skylden for 
det, han selv har gjort. Men han er vores helt, og vi frydes, når han til sidst drukner Store 
Claus og vender op og ned på magtforholdene. Tankevækkende? Fortællingen går lige til 
benet af H. C. Andersens eventyr. 
Aldersgruppe: fra 6 - 11 år | Medv.: Uta Motz og Peter Seligmann.

Pris: 95/100 kr. | Varighed: 50 min. | Arr:                          | Producent: Teater2tusind
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DE LYSTIGE KONER 
Det kribler i to saftige borgerkoner i deres bedste alder, da den adelige levemand Falstaff 
gør kur til dem. De udsætter ham for den ene morsomme og latterlige lærestreg efter 
den anden. De ældres kærlighedsintriger flettes sammen med kampen for den unge og 
uskyldige kærlighed. Kvinderne vinder til slut. Så kan mændene lære det, kan de!  

Medv.: Lisbeth Gajhede, Asger Reher, Tom Jensen, Mette Horn, Jesper Asholt, Kristian 
Halken, Camilla Bendix, Sarah Juel Werner,  Søren Hauch Fausbøll m.fl., i alt  14.  

KOMEDIE Marts
Tirsdag d. 20. 3.18 kl. 19.30

KOMEDIE af William Shakespeare     Marts
Tirsdag d. 6.3.18 kl. 19.30

Pris: 295 kr. | Varighed: 2 timer inkl. pause | Arr:  | Producent: Landsteatret 

Pris: 295 kr. | Varighed: ca. 2 timer med pause | Arr:  | Producent: Folketeatret 

INDEN JEG FYLDER 67  
Jane er gået på pension, og er livets morskab så forbi? Jane er en attraktiv kvinde. Hun 
tager os med på en rundtur i den 3. alders kvindeunivers. Med saft og kraft fortælles om 
uopfyldte ønsker om nærhed, ømhed og fællesskab. Vi møder også de virile og kampklare 
tilbedere. Inden jeg fylder 67 kan være en håndbog i krisetænkning ved kvinders og 
mænds opdagelse af, at livet sgu snart rinder ud...

Medv.: Kirsten Lehfeldt,  Stig Hoffmeyer, Troels ll Munk,  Patricia Schumann og  Benjamin 
Hasseflug.

Præsenteres i  
samarbejde med
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POLITISK DRAMA af William Shakespeare April
Tirsdag d. 10.4.18 kl. 19.30

I FAMILIEN 
Julen har englelyd, men for det ældre ægtepar er deres ønskejul længder fra datte-
rens ønske om gavefri jul og sønnens familie, der har en meterlang ønskeseddel med 
hvidriflet Royal Copenhagen, transformers og dyre kuvertlagner. Udspændt mellem de 
to børns interesser, børnebørnenes ønsker og deres egen drøm om langrendsferier, gør 
de gamle deres bedste for at bevare overblikket og julefreden. Familien er måske det 
vigtigste vi har, men idyllen som vi leder efter, slås let ud af kurs.

Medv.: Ole Jacobsen, Bodil Lassen, Martin Geertz, Kirstine Hedrup, Kaja Kamuk, Daniel 
Bevensee.

KOMEDIE  Marts
Tirsdag d. 27.3.18 kl. 19.30

Pris: 295 kr. | Varighed: 2 timer og 10 min. med pause | Arr:  Producent: Teatret Svalegangen

HAMLET          
Hamlet er klar til at blive konge - men ved kongevalget peger hans mor på hans onkel, 
som hun også gifter sig med. Var det helt naturligt, da Hamlets far døde? Stod hans onkel 
bag et statskup? Hamlet er en veluddannet humanist, som troede, han skulle bruge sit 
liv på politik, fred og familieliv. I stedet finder han sig selv i et spil fuld af intriger, hævn, 
magt og død. Shakespeares evige klassiker er her forkortet til 100 minutters moderne 
magtspil.

Medv.: 7 skuespillere fra Mongo Parks ensemble.

Pris: kr. 295 | Varighed: Varighed: 100 min uden pause | Arr:  | Producent: Mongo Park Allerød
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I den anledning indbyder vi vores medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere til en 
reception i Kedelhuset kl. 15.00. 
Vi præsenterer et underholdningsprogram kl. 16 og glæder os til en festlig dag.
Vi er ved at lave et jubilæumsskrift om turnerende teater i Silkeborg siden byens grund-
læggelse. Det vil blive udleveret til deltagerne i receptionen.

DEN GLADE ENKE af Lehàr       
Operettekompagniet afslutter sæsonen med den mest populære operette overhovedet. 
Vi kender Maxim, Viljaen, Pavillonen og ikke mindst valsen til sidst. Grev Danilo må ikke 
gifte sig med den fattige pige Hannah. Hun gifter sig så med en rig bankier, som dør efter 
brylluppet. Hannah bliver rig og omsværmet. De elskende får dog hinanden til sidst, også 
selvom Danilo lever efter ordsproget: „Forelsk dig tit. Forlov dig sjældent. Gift dig aldrig“. 

Medv.: Signe Asmussen, Jens Søndergaard, Vibeke Kristensen, Bo Kristian Jensen, Thomas 
Koppel, Anders Christensen, Jonathan Koppel og Denice Wencke Gjernøe.

TEATERKREDSEN fejrer 50 års jubilæum den 30. august 2017

OPERETTE  April
Fredag d. 20.4.18 kl. 19.30

Foto: Fra indvielsen 1956 af det nye teaterhus på Torvet (Silkeborg Lokalarkiv)

Pris: 350/295 kr. | Varighed: 2 timer med pause | Arr:  | Producent: OperetteKompagniet

års
JUBILÆUM
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Vi støtter

og det levende teater

86 81 14 99  |  www.kamark.dk

Borgergade 20 · Silkeborg 
Tlf. 8722 1155

v/ Optiker JOhan Farstad

86 82 15 14
www.FarstadOptik.dk

– Synlig forskel

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
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BESTILLINGSKUPON BESTILLINGSKUPON

FORESTILLINGER VOKSNE UNGE  
(under 25 år)

Pris Antal Pris Antal Pris Antal
Medlemsskab fam/single 200 100

Martyren Munk 29/8 295 195

Martyren Munk 30/8 295 195

Martyren Munk 31/8 295 195

Hvem spiller ud? 250 150

Hvem spiller ud? inkl. spisning 435 335

Spisning under generalforsamling 200 200

Jægerne 250 150

Skattesagens Helte 295 195

Senior Stand-up 150 50

Piraterne fra Penzance 250 150

Edith Piaf 150 50

Mig og Ulf 250 150

Inden jeg fylder 67 295 195

I Familien 295 195

Hamlet 295 195

Den glade Enke 350 295 195

FORESTILLINGER BØRN VOKSNE 

Pris Antal Pris Antal
Villads fra Valby 95 100

Hug en Hæl og klip en Tå 95 100

Nissen der ville være berømt 95 100

En Solskinsdag i Paradis 95 100

Peter Pan 95 100

Lille Claus og Store Claus 95 100

Rabat 30 kr. pr. billet ved køb af mindst 3 forskellige 
forestillinger pr. barn / voksen. Barnet bliver samtidigt 
medlem af børneklubben.

Rabat 60 kr. pr. billet ved køb af mindst 4 og rabat 80 kr. ved køb af mindst 6 forestillinger pr. medlem af Silkeborg Teaterkreds.

■ er medlem   ■ ønsker medlemskab   ■ ønsker elektronisk nyhedsbrev    E-mail: 

Særlige ønsker om pladser:



Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Tlf.:

E-mail:

(Husk e-mailadresse så vi kan sende informationer og spare portoen).

Dato: 

Underskrift:

Silkeborg Teaterkreds

c/o JYSK MUSIKTEATER

Papirfabrikken 80

8600 Silkeborg

HUSK 
PORTO


