21-23.08.18

FLYGT Det Flydende Teater

16.09.18

SIGURDS DANMARKSHISTORIE Dansk Teaterproduktion

27.09.18

MUSIK & EVENTYR Nørby Petri Hannibal

01-10-18

PEER GYNT Folketeatret

10-10-18

GROUNDED Teatret Svalegangen

14-10-18

DEN LILLE PRINS Teater Next og Scenekunsthuset Anemonen

03-11-18

BJOWULF Det fortællende Teater

19-11-18

I SIDSTE ØJEBLIK Folketeatret

01-12-18

NISSE TWEENS Uppercut Danseteater

17-12-18

ANDENS VERDENSKRIG Café Liva

04-01-19

HOLGERS FORSVARSTALE Teatervirksomheden

25-01-19

AFSPORET Undergrunden

27-01-19

RICKSHAW Dansk Rakkerpak

06-02-19

SVEND, KNUD OG VALDEMAR Figaros

16-02-19

EMIL FRA LØNNEBERG Folketeatret

23-02-19

LIVET – HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE Folketeatret og Aarhus Teater

28-02-19

KING LEAR Teatret Møllen og Teatret

17-03-19

MORFAR MORFAR MORFAR Limfjordsteatret

25-03-19

MØD MIG PÅ CASSIOPEIA Folketeatret

04-04-19

KURT OG KIRSTEN Louise Schouw Teater

26-04-19

CORYDONG Off Off/Produktion

27-04-19

TAMME TIGRE FINDES IKKE Frøken Fracasos Kompagni

01-05-19

FLAGERMUSEN Operettekompagniet

Sæson 2018-2019

BILLETBESTILLING
Bestil billetter online hos www.jmts.billetten.dk
eller benyt bestillingskuponen på bagsiden eller
på www.silkeborg-teaterkreds.dk.
Løssalget åbner den 28. maj. Som medlem kan du
bestille billetter allerede fra den 7. maj.
Det gælder også online bestilling på
www.jmts.billettten.dk.
RABAT PÅ BØRNETEATER
Takket være en særlig tilskudsordning kan vi
tilbyde en lav pris på billetterne. Hvis du køber
mindst 3 forskellige børneforestillinger, får du 30
kr. i rabat pr. billet og bliver automatisk medlem
af Børneteaterklubben og får det nye program tilsendt den følgende sæson. Virksomheder kan ved
køb af mindst 30 billetter til én børneforestilling få
30 kr. i rabat pr. billet.

UFORUDSETE HÆNDELSER I LØBET AF SÆSONEN
Ved aflysning af forestillinger tilbydes en erstatningsforestilling eller returnering af penge. I sæsonprogrammet er skuespillerne nævnt i overensstemmelse med de oplysninger, vi har modtaget
i forbindelse med indgåelse af kontrakterne. Vi
tager forbehold for eventuelle senere udskiftninger i rollerne på grund af sygdom eller andet, som
vi ikke har indflydelse på.
RABAT PÅ VOKSENTEATER
Som medlem får du sæsonprogrammet 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 2018/19 er 200 kr. for par og 100 kr.
for enlige.

Børn og unge under 25 år (med gyldigt studiekort
eller lign.) får rabat på voksenforestillinger uanset
medlemsskab.

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. Hvis du køber alle 15 voksenforestillinger
får du 50% rabat.

ADRESSE OG KONTAKT
Alle forestillinger opføres i JYSK MUSIKTEATER bort
set fra forestillingen FLYGT på skibet Hejren den
21.-23. august.

Bemærk at du pr. forestilling kun kan købe én
billet med rabat pr. personligt medlemsskab og to
pr. familie-medlemsskab.

Vi har adresse hos JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg. Telefon 8682 1844,
telefontid man-tors. kl. 14-17.
Bestil vores nyhedsbrev på hjemmesiden
www.silkeborg-teaterkreds.dk og følg os på
Facebook/Silkeborg Teaterkreds.

Bestiller du billetter til flere, som ønsker at sidde
sammen, skal bestillingerne afleveres samlet.
Virksomheder og foreninger kan få rabat ved
samlet køb af billetter, kontakt Teater-kredsens
bestyrelse for nærmere oplysning.

GENERALFORSAMLING, SPISNING OG FORESTILLINGEN MUSIK & EVENTYR
med Ghita Nørby, Michaela Petri og Lars Hannibal
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Efter
mødet er der mulighed for spisning og for at se
forestillingen Musik & Eventyr.

Torsdag 27. september 2018 kl. 17:00 afholder
Silkeborg Teaterkreds den årlige generalforsamling.

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

Det foregår i den lille sal i JYSK MUSIKTEATER med
dagsorden i henhold til vedtægterne.

Prisen for en teaterplatte med drikkevarer og
kaffe/the (uden forestillingen) er 200 kr.
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Kære publikum
Vi har glædet os til at præsentere et bredt udvalg
af scenekunst, som vi synes er interessant, underholdende eller væsentligt. Vi har igen i år en række
komedier og musikalske forestillinger med kendte
kunstnere.

lemmer af Silkeborg Teaterkreds. Som sædvanligt
har vi reserveret pladser til gangbesværede på
række 8. Vi tager så vidt muligt hensyn til specielle ønsker om pladser. Løssalget åbner den 28.
maj kl. 12.00.

De spændende forestillinger KING LEAR og GROUNDED får særlig støtte fra Turnénetværket for Voksenteater, som muliggør en billetpris på kun 100 kr.

Alle forestillinger opføres i JYSK MUSIKTEATER bort
set fra forestillingen FLYGT på Hjejleselskabets skib
”Hejren” d. 21.-23. august. Denne forestilling har
særlig støtte fra Silkeborg Kommune og fra Turnénetværket.

Som noget nyt for voksenteatret giver vi 50% rabat
ved køb af alle 15 forestillinger. Unge vil fremover
kunne købe billetter for 100 kr. uden medlemskab.

Operette-Kompagniet og vi afslutter sæsonen med
den vel nok mest elskede operette, Flagermusen.

Forestillingerne for børn kan også ses af voksne.
Vi har set dem alle og kan især anbefale MORFAR
MORFAR MORFAR og RICKSHAW som anderledes og
meget spændende forestillinger for de lidt større
børn.
Programmet bliver præsenteret den 7. maj, kl.
16.00-18.00 i Kedelhuset, Papirfabrikken 72, med
billeder og film. Samme dag åbner salget for med-

Vi takker Silkeborg Kommune og vore sponsorer for
støtte!
Vel mødt 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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FLYGT - bådteater
21-23. aug. kl. 19:30, Hjejleselskabet, Hejren
Arr:
Pris: 295 kr. | Varighed: 80 min

Arkitekterne Arne Jacobsen og PH er på flugt fra besættelsesmagten til Sverige i en robåd sammen med
deres koner samt en jødisk kaproer og ingeniør. Mellem skumsprøjt og tyske projektører diskuterer de
to arkitekter livet under besættelsen, ansvaret som formgivende kunstner og som menneske. Har det
enkelte menneske, har kunsten og arkitekturen ansvar i en verden i krig?
Medv.: Pelle Nordhøj Kann, Rolf Hansen m.fl.
Instruktion: Line Mørkeby
Producent: Det Flydende Teater

SIGURDS DANMARKSHISTORIE
16. sep. kl. 15:00, Store sal
Teater for børn (5-100 år)
Pris: 95/100 kr. | Varighed: 2 timer inkl. pause

Forestillingen er en dramatisering af bogen
“Sigurd fortæller Danmarkshistorie”. Gennem
fortælling, replikbårne scener og sange føres børn
såvel som voksne gennem hele vores forunderlige
historie. Sangene er ørehængere, som børnene
synger med på undervejs. Hele forestillingen er
fyldt med tempo og musikalitet, og børnene er
begejstrede. Vi er heldige at kunne åbne sæsonen
med Sigurds Danmarkshistorie.
Medv.: Sigurd Barrett, m.fl.
Producent: Dansk Teaterproduktion
S ID E 4 | SÆSON 2018-2019

MUSIK & EVENTYR
27. sep. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 250 kr. | Varighed: 1 time 45 min. inkl. pause

Dette er en forestilling i 10 scenebilleder, hvor ord
og toner fortæller om livets mystik og enkelhed.
Ghita Nørby skaber med sit nærvær en stemning
af varme og spænding, der når ind i enhver sjæl.
Sammen med Michala Petri og Lars Hannibal skabes denne fantastiske forestilling, der i en blanding
af skøn musik og fortælling leder publikum på en
forunderlig rejse gennem eventyrets verden.
Medv.: Ghita Nørby, Michala Petri og Lars Hannibal
Producent: Nørby Petri Hannibal
Forestillingen vises efter
generalforsamlingen samme dag.

PEER GYNT
– bearbejdet efter Henrik Ibsen
1. okt. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 295 kr. | Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause

Peer Gynt er lykkeridderen, der drager ud i verden for at finde sig selv og blive til noget stort.
Undervejs indser han, at han i sin ihærdige
søgen efter sin indre kerne, er flygtet fra de
vigtigste relationer i sit liv: Familien, kæresten
og barnet, der kunne have hjulpet ham med at
finde sit sande jeg.
Peer Gynt er både en klassisk og en meget
moderne dannelsesberetning.
Medv.: Preben Kristensen, Cyron Melville,
Anette Støvelbæk. (7 i alt)
Producent: Folketeatret
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GROUNDED – et fjernstyret krigsdrama
10. okt. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 100 kr. | Varighed: 90 min. uden pause

Hun var en af de bedste. Fløj F-16 i Irak og Afghanistan. Men så kom Eric, og hun blev gravid. Nu
flyver hun dronefly fra en trailer i Nevada-ørkenen.
Grounded er en stærk, rå og gribende fortælling om
en kvindelig jagerpilot, der går i krig fra en skrivebordsstol. Vore antagelser om moderne krigsførelse
udfordres. Om at være soldat og om at være kvinde
og mor. Tag med i cockpittet på en ubemandet
Reaper-drone og mærk suset.
Medv.: Kaja Kamuk
Producent: Teatret Svalegangen

DEN LILLE PRINS

BJOWULF

af Antoine de Saint-Exupéry

3. nov. kl. 15:00, Lille sal

14. okt. kl. 15:00, Lille sal

Teater for børn (7 - 99 år)

Teater for børn (6-99 år)

Pris: 95/100 kr. | Varighed: 70 min.

Pris: 95/100 kr. | Varighed: 55 min.

Rejs med Bjowulf og hans besætning i kamp
for at redde kongeriget i denne fantasifulde,
nyskabende og prisbelønnede genfortælling af
det urgamle kvad. Hvad ville du gøre, hvis en
klam og stinkende mosetrold på 500 kg kom og
hærgede din hal? Kom tættere, sæt jer i hallen og
lyt, hør om storslåede fester, tilføj et vikingeskib
og mindst én dødsensfarlig brydekamp. Vær forberedt på eventyr og sæt sejl på denne hæsblæsende fortællerejse.

Millioner af mennesker kender og elsker det
forunderlige eventyr om ”Den Lille Prins”, der på
sin rejse rundt i universet, lærer kærligheden og
livet at kende. Tag hele familien i hænderne og se
en af verdenslitteraturens mest elskede historier omsat til dukketeater med masser af musik,
sange og humor, der morer både børn og voksne.
Det lykkes at overføre bogens poesi til scenen.
Medv.: Morten Hembo, Christian Bergman, m.fl.
Producent: Teater Next og Scenekunsthuset Anemonen
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Medv.: Jesper La Cour og Troels Ejsing
Producent: Det fortællende Teater

I SIDSTE ØJEBLIK – en lun komedie
19. nov. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 295 kr. | Varighed: ca. 2 timer inkl. pause

Det gælder om at have det sjovt, så længe man kan. Eller som Piet Hein
sagde: “Husk at elske, mens du tør det. Husk at leve, mens du gør det.”
Dette forsøger de tre gamle veninder at leve efter. De spiller bridge, og
som fjerdemand kommer enkemanden Per, som får Solvejs kinder til at
gløde, og har man nået en alder, hvor man er ligeglad med hvad andre
tænker, er der lagt op til overraskelser!
Medv.: Lisbet Dahl, Sonja Oppenhagen, Susanne Heinrich m.fl. (6 ialt)
Producent: Folketeatret

Det er tre erfarne kvinder, Folketeatret
sender på turné. Lisbet Dahl blev uddannet
skuespiller i 1967 ved Aalborg Teater. Hun
har spillet teater, revy, film og tv og har
fungeret som chef for Cirkusrevyen i adskillige år. I 2016 modtog hun en ærespris ved
Reumertuddelingen.
Sonja Oppenhagen blev uddannet fra
Odense Teater i 1971. Hun har ligeledes
medvirket i en lang række teaterforestillinger, revyer, film og tv-serier.
Susanne Heinrich har i de seneste år bl.a.
medvirket på turne i: Parasitterne (Fru
Gruesen), Skaf mig en tenor (bestyrelses-formanden), Mogens og Mahmoud
(fiskeeksportørens kone).

NISSE TWEENS - breakdance
1. dec. kl. 13:00 og 15:00, Lille sal
Teater for børn (2 - 99 år)
Pris: 95/100 kr. | Varighed: 30 min.

Julemandens tvillinger skal sove. “Sov godt lille
Boris, og sov godt lille Lukas”. Så snart julemanden er gået, begynder barnevognene at hoppe og
danse....
Kan de to små nisser opføre sig ordentlig eller
ender det med koks i julesokken? Kan de små
nisser lave breakdance? Og hvem skal have den
store julegave? Gå ikke glip af denne fortryllende
juledanseteaterforestilling. Den spreder henrykkelse og julehygge.
Medv.: Boris André, Lukas Larsen og julemanden
Producent: Uppercut Danseteater
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ANDENS VERDENSKRIG – Julecabaret
17. dec. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 250 kr. | Varighed: 1 time 45 min. inkl. pause

Cafe Livas flagskib - den årlige nyskrevne Julecabaret
af Jacob Morild - har gennem 30 år været et tilløbsstykke med den årlige revsning af højtidens ulyksaligheder. I 2016 blev forestillingen endda nomineret
til en Reumert. For første gang er julecabaretten
kommet på turné, og vi er så heldige at kunne vise
den her i Silkeborg.
Medv.: Jacob Morild, Karsten Jansfort, Thomas Pakula
og Morten Wedendahl
Producent: Café Liva

HOLGERS FORSVARSTALE - komedie
4. jan. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 200 kr. | Varighed: 1 time 50 min. inkl. pause

HOLGERS FORSVARSTALE er en musikalsk og grænseløs komedie om løse grænser for komik. Komikeren
Holger sparker altid opad og ikke nedad, men så
kommer han til at bruge ordet “kannibalisme”. En
sort kvinde blandt publikum føler sig krænket og
melder Holger til politiet. En retssag er uundgåelig.
Med vanlig følsomhed træder Farshad Gholghi og
Mads Keiser ind i tidens største spinatbede: Den
politiske korrekthed og offerrollen.
Medv.: Mads Keiser og Farshad Kholghi
Producent: Teatervirksomheden

AFSPORET - med Sjøgren og Rønne
25. jan. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 250 kr. | Varighed: 1 time 40 min. inkl. pause

To klassisk uddannede musikere mødes ved et trafikknudepunkt om morgenen, fordi de har aftalt at
øve for første gang i mange år. En musikforening har
bestilt en koncert med de to samme aften! Noget
med Mozart, Bartok og Beethoven. Under prøverne
vælter minderne frem og anekdoterne står i kø.
Forestillingen indeholder den skønneste musik i alle
genrer.
Medv.: Kim Sjøgren og Anders Ahlfeldt Rønne
Producent: Undergrunden
S ID E 8 | SÆSON 2018-2019

RICKSHAW
27. januar kl. 15:00 Lille sal
Teater for børn (6-99 år)
Pris: 95/100 kr. | Varighed: 40 min.

Vi er i Østen. Vi møder en svedig rickshawchauffør med
en rig europæer på bagsædet. Det post-kolonialistiske
drama udvikler sig i et hæsblæsende tempo, og der
sættes gang i følelser og lattermuskler hos både børn
og voksne. Dette er hylende morsomt og tankevækkende teater for hele familien. Forestillingen blev kåret
som bedste forestilling på Milano Clown Festival i 2016.
Medv.: Niels Grønne og Niels Peter Kløft
Producent: Dansk Rakkerpak

Medvirkende:
Allan Dahl
Hansen

Hans
Dueholm

Præsenteres i
samarbejde med

Kristian
Jensen

v/ Optiker JOhan Farstad

– Synlig forskel

86 82 15 14
www.FarstadOptik.dk

SVEND, KNUD OG VALDEMAR – synger på sidste vers

Lisbeth
Kjærulff

6 feb. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 250 kr. | Varighed: 2 timer inkl. pause

Teaterstykket har fornøjet publikum siden premieren i 1887. Figaros kaster sig nu over
stykket og har tilføjet nye sangnumre fra både opera, operette og musical, og når de
tilsætter deres særegne komik til den i forvejen humørfyldte forestilling, er der garanti
for en morsom aften i teatret. Orkestret er Figaros faste husorkester OneBigMan
Symphony Orchestra - pianist m.m. Allan Dahl Hansen.

Rasmus
Krogsgaard

Producent: Figaros og Den Ny Opera
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EMIL FRA LØNNEBERG
16. feb. kl. 16:00, Store sal
Teater for børn
Pris: 95/100 kr. | Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause

“EEEMIL” råber Anton Svendsen, så det runger i
hele Katholt. Nu er Emil fra Lønneberg igen kommet galt af sted. “Jeg gjorde det bare af godhed,”
siger Emil, men det har far svært ved at forstå,
som han står der med musefælden på storetåen. I
Folketeatrets forestilling er der gang i teaterlegen
i fortællingen om en skarnsknægt med hjertet på
rette sted.
Medv.: Mikael Slebsager, Peder Holm Johansen,
Jesper Riefensthal, m.fl.
Producent: Folketeatret

LIVET – HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE
23. feb. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 250 kr. | Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause

Dette er en poetisk og humoristisk fabuleren over
livets forskellige stadier set gennem et livslangt venskab. Historien fortælles baglæns! Vi følger vennerne
fra de dør til deres allerførste møde i barndommen.
Fra død over senilitet med åbent tishul, ældregymnastik, den store kærlighed og spirende seksualitet
og vi slutter med begyndelsen. Et venskab der
begynder med slikposer, og – ja, åbent tishul.
Medv.: Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard
Producent: Folketeatret og Aarhus Teater
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KING LEAR - Shakespeare
28. feb. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 100 kr. | Varighed: 1 time og 40 min. inkl. pause

Den gamle konge skal fordele sit rige mellem sine
tre døtre. Kongen beslutter sig for, at døtrene hver
især skal fortælle ham, hvem der agter og elsker
ham højest. Alle erklærer deres kærlighed til kongen
- men kun én taler sandt. Med humor, leg, alvor og
musik fortolkes Shakespeares drama fyldt med intriger, forræderi, sydende ondskab og hjerteknusende
kærlighed.
Medv.: Ole Sørensen, Thomas Clausen Rønne
og Julie Hjetland
Producent: Teatret Møllen & Teatret v. Hans Rønne

MØD MIG PÅ CASSIOPEIA
– Kai Normann Andersen
25. mar. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 295 kr. | Varighed: Ca. 2 timer inkl.
pause

I denne kendte og elskede operette-komedie vikles Olympens guder
og teatrets folk ind i hinanden og
svøbes i både romantik og stjernestøv. Musikkens muse må også
have været på spil, da Kai Normann
Andersen komponerede sangene
til Mød mig på Cassiopeia. Mange
kan nynne med, når den enlige
lille muse har det sværere end
man tror; når den erotiske tante og
selveste Zeus opfordrer til at gå ud
og gå en tur; når der flyves ud i det
himmelblå; når det forelskede par
tager den allersidste dans før de går
hjem; og når hele byen sang, da
Titina gik til bal.
Medv.: Amalie Dollerup, Trine Gadeberg, Carsten Svendsen, Christopher
Læssø, Lone Hertz, Asger Reher, Troels
Malling, Kristian Holm Joensen, Nina
Maria Schjødt Lybæk-Hansen, Kristoffer Sass og Karin Nordly-Holst m.fl
Producent: Folketeatret
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MORFAR MORFAR MORFAR
17. mar. kl. 15:00, Lille sal
Teater for børn
Pris: 95/100 kr. | Varighed: 45 min.

Tre morfædre er i centrum i denne anmelderroste
forestilling. Tre skuespillere veksler mellem nutiden
som børnebørn - og fortiden, hvor vi møder deres
vidt forskellige morfædre, og indimellem sætter
de sig ved instrumenterne og giver et nummer fra
gamle dage. En farlig og musikalsk komedie, som
griber og engagerer både børn og voksne, og hvor
der både er plads til grin og eftertanke.
Medv.: Jens Andersen, Thomas Guldberg Madsen, og
Sune Skuldbøl Vrå.
Producent: Limfjordsteatret

KURT OG KIRSTEN – poetisk komedie
4. apr. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 250 kr. | Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause

Kurt og Kirsten er lykkelige. De lover hinanden højt og
helligt at blive skilt efter 30 års ægteskab. De er enige
om beslutningen. Boet skal deles, ringene returneres,
og så skal de have taget et skilsmissebillede. Forestillingen Kirsten og Kurt har tragedien og den absurde
komedie i sig - og handler om kærlighed på godt og
ondt - og om at opdage hinanden på ny.
Medv.: Sonja Oppenhagen og Henrik Kofoed
Producent: Louise Schouw Teater

CORYDONG - Det bedste for Danmark
Den 2. forestilling i projekt Glemmebogen
26. apr. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 200 kr. | Varighed: 2 timer inkl. pause

Alle kan huske salget af DONG. Ingen tænker på det
mere. Ingen tænker på hvem, der får regningen på
det, Danmark har mistet - og dog? I forestillingen jagtes
baggrunden for salget af DONG. Rasende og spidst
føres vi ind i en verden af luftkasteller og rænkespil, af
ideologer og prestige - og af penge, der overtrumfer
alt. Forestillingen bevæger sig mellem medrivende
dramatik, satirisk stand-up og dokumentar.
Medv.: Kristian Halken & Ina-Miriam Rosenbaum
Producent: Off Off/Produktion

TAMME TIGRE FINDES IKKE
27. april kl. 15:00, Lille sal
Teater for børn (7-11 år)
Pris: 95/100 kr. | Varighed: 55 min.

Dette er en eventyrlig komedie om dødsforagt og
tigertæmning.

Pressen skriver:
”Ualmindelig indtagende
og bramfri cirkushistorie.
Et kærkomment bidrag til
dansk børneteater med sin
legeglæde.”

Her undersøges suset ved at opsøge farer med
udgangspunkt i den fantastiske historie om tigertæmmersken og cirkusdivaen Mabel Stark.
Forestillingen er fyldt med timingsikker ”gå-overstregen-crazy-komik.”
Medv.: Maja Skovhus Rehøj og Anna Panduro
Producent: Frøken Fracasos Kompagni

Før forestillingen er der kl. 19:00 en gratis introduktion i foyeren

FLAGERMUSEN – operette af Johann Strauss den yngre
1. maj. kl. 19:30, Store sal
Arr:
Pris: 295 kr. | Varighed: 2 timer og 15 min. inkl. pause

Atter i år afslutter Operettekompagniet sæsonen. Nu med operetternes operette, Flagermusen. En munter
fortælling om mænd og kvinder, der narrer hinanden, om utroskab og sød hævn. Operettekompagniet har et
ensemble af sangere og musikere af den højeste kaliber indenfor det klassiske musikliv i Danmark. Glæd jer
til at komme og høre musikken og alle de kendte melodier.
Præsenteres i
Johann Strauss den yngres mesterlige stykke har alt, hvad man forbinder med den uimodståelige genre og en helstøbt aften i teatret! OperetteKompagniets tredje produktion i rækken
byder på en rolleliste af den allerbedste skuffe herhjemme. Turnéen rundt i Danmark afsluttes
i Silkeborg!

samarbejde med

Medv.: Bl.a. Signe Asmussen, Jens Søndergaard, Lisbeth Kjærulff, Peter Thomas Koppel,
Jonathan Koppel m.fl. I alt 8 sangere, 3 musikere og 1 assistent. (Bemærk at rollerne dubleres!)
Producent: Operettekompagniet
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Vi støtter
og det levende teater

Nørrevænget
Apotek

v/ Optiker JOhan Farstad

– Synlig forskel

86 82 15 14
www.FarstadOptik.dk

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

86 81 14 99 | www.kamark.dk
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100
50
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100

295
100
295
250
200
250
250
250
100
295
250
200
295
1788

200

200

Pris

100
100
100
100

Antal

Antal

(under 25 år)

BØRN OG UNGE

Pris
200
100
295
295
295
250

VOKSNE

Rabat 60 kr. ved køb af mindst 4 eller rabat 80 kr. pr. billet ved køb af mindst
6 voksen-forestillinger pr. medlem af Silkeborg Teaterkreds. Ved køb af alle
15 voksenforestillinger opnås 50% rabat – teaterplatte købes særskilt.

Medlemskab, familie
Medlemsskab single
FLYGT 21. august
FLYGT 22. august
FLYGT 23. august
MUSIK OG EVENTYR 27. sept.
- Teaterplatte,
generalforsamling 27. sept.
PEER GYNT 1. okt.
GROUNDED 10. okt.
I SIDSTE ØJEBLIK 19. nov.
ANDENS VERDENSKRIG 17. dec.
HOLGERS FORSVARSTALE 4. jan.
AFSPORET 25. jan.
SVEND, KNUD OG VALDEMAR
6. feb.
LIVET – HVOR SVÆRT KAN DET
VÆRE 23. feb.
KING LEAR 28. feb.
MØD MIG PÅ CASSIOPEIA 25. mar.
KURT OG KIRSTEN 4. apr.
CORYDONG 26. apr.
FLAGERMUSEN 1. maj
Alle 15 forestillinger
– uden teaterplatte

FORESTILLINGER

BESTILLINGSKUPON

100
100

95
95

100

Pris

100
100
100
100
100
100

Antal

95
95
95
95
95
95

95

Pris

BØRN

Antal

VOKSNE

Særlige ønsker om pladser:

E-mail:

■ er medlem ■ ønsker medlemskab ■ ønsker elektronisk nyhedsbrev

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

SIGURDS DANMARKSHISTORIE
16. sep.
DEN LILLE PRINS 14. okt.
BJOWULF 3. nov.
NISSE TWEENS kl. 13:00 1. dec.
NISSE TWEENS kl. 15:00 1.dec.
RICKSHAW 27. jan.
EMIL FRA LØNNEBERG 16. feb.
MORFAR MORFAR MORFAR
17. mar.
TAMME TIGRE FINDES IKKE 27. apr.

FORESTILLINGER

BESTILLINGSKUPON

Underskrift:

Dato:

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

E-mail:

Tlf.:

Postnr./By:

Adresse:

Navn:

Silkeborg Teaterkreds
c/o JYSK MUSIKTEATER
Papirfabrikken 80
8600 Silkeborg

HUSK
PORTO

