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Velkommen til skyhøje oplevelser
i Thisted Teaterkreds
”Uden historie ville menneskeheden vansmægte”
Teaterkredsen byder velkommen til en ny sæson med 10 nye spændende
og seværdige forestillinger, spillet af en perlerække af landets allerbedste
og mest kendte skuespillere.
De fleste af forestillingerne spilles i Thisteds smukke atmosfærefyldte Musikteater.
I Thisted har vi fået noget helt nyt, nemlig KulturRummet.
Det kan vi alle være meget stolte af.

Thisted Teaterkreds
Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen, som finder sted inden
udgangen af oktober, i Laugsstuen i Thisted Musikteater. Den nuværende
bestyrelse: Thomas Munk (formand), Inger Madsen Hulgaard (sekretær),
Søren Brogaard (kasserer), Niels Nymann, Birthe Ehlers, (Lene Poulsen
suppleant) og Niels Jørgen Pedersen der er tilforordnet fra Thisted kommune.
Formanden kan træffes på, mobil 21 24 30 33,
e-mail: thomasmunk@mail.dk.
Kassereren kan træffes efter kl. 17.00 på mobil 22 44 99 11.
e-mail: soren.brogaard@mail.dk
www.teaterkredsen.dk

Teaterkredsen har i denne sæson valgt at spille to af forestillingerne i den
helt nye musikskolesal. Det sker i samarbejde med biblioteket. Et samarbejde, som vi glæder os meget til.
Jeg håber, at borgerne i kommunen vil tage godt imod sæson 2018 –
2019 og dermed være med til at bakke op om det frivillige foreningsliv
i Thisted Kommune.
”Teater er oplevelser for sjælens spejl. Man hænger sit tøj i garderoben,
sætter sig ind og oplever hverdagens glæder, tragedier og store lidenskaber, mens andre ta’r ansvaret for handling og slutning.”
mvh. Thomas Munk
formand

Lokaler udlejes til ethvert formål
Teater - musik - shows - foredrag - møder - fest

Shell Service
Thisted Havn, Tfl. 9792 2120
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1. Tre gamle mænd der ikke ville dø – KulturRummet, nye sal
Mandag den 3. september 2018, kl. ??.00

2. Emma Gads Takt & Tone 100 år – Kirsten Kjær Museet
Søndag den 30. september 2018, kl. 15.00

3. Sigurds Danmarkshistorie – KulturRummet, nye sal
Torsdag den 11. oktober 2018, kl. 18.00

4. I sidste øjeblik – Musikteatret
Mandag den 29. oktober 2018, kl. 20.00

5. Peer Gynt – Musikteatret
Fredag den 9. november 2018, kl. 20.00

6. JULETroldeRIER – Thybo Biler
Søndag den 25. november 2018, kl. 15.00

7. Livet – hvor svært ka’ det være? – Musikteatret
Tirsdag den 29. januar 2019, kl. 20.00

8. Emil fra Lønneberg – Musikteatret
Torsdag den 21. februar 2019, kl. 18.00

9. Svend, Knud og Valdemar – Musikteatret
Fredag den 1. marts 2019, kl. 18.00

10. Mød mig på Cassiopeia – Musikteatret
Søndag den 24. marts 2019, kl. 20.00

Tlf. 26 88 17 01 . www.skiltemaleren.nu

Thy/Mors
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Søndag den 24. marts 2019, kl. 20.00

9. Svend, Knud og Valdemar – Musikteatret

Fredag den 1. marts 2019, kl. 18.00 – Serveringsteater

8. Emil fra Lønneberg – Musikteatret

Torsdag den 21. februar 2019, kl. 18.00

7. Livet – hvor svært ka’ det være? – Musikteatret

Tirsdag den 29. januar 2019, kl. 20.00

6. JULETroldeRIER – Thybo Biler

Søndag den 25. november 2018, kl. 15.00

5. Peer Gynt – Musikteatret

Fredag den 9. november 2018, kl. 20.00

4. I sidste øjeblik – Musikteatret

Mandag den 29. oktober 2018, kl. 20.00

3. Sigurds Danmarkshistorie – KulturRummet, nye sal

Torsdag den 11. oktober 2018, kl. 18.00

2. Emma Gads Takt & Tone 100 år – Kirsten Kjær Museet

Søndag den 30. september 2018, kl. 15.00

1. Tre gamle mænd der ikke ville dø – KulturRummet, nye sal

Mandag den 3. september 2018, kl. ??.00
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10. Mød mig på Cassiopeia – Musikteatret

Voksne

Unge

Anfør antal billetter med tal

Repertoireoversigt

Særlige ønsker vedr. placering

Underskrift

Henvendelse til Thisted Teaterkreds:
Thomas Munk, 21 24 30 33, thomasmunk@mail.dk
eller kassereren efter kl. 17.00, 22 44 99 11,
soren.brogaard@mail.dk

Tilmelding kan også ske på www.teaterkredsen.dk indtil 31.
august 2018, derefter på www.thistedbilletten.dk

tilmelder sig hermed følgende forestillinger
i prisgruppe_______________________________________

som kan kontaktes på tlf.___________Mobil____________

VIGTIGT! Mail adr. og mobil tlf. nr.
til brug for eventuelle meddelelser fra teaterkredsen

Navn/adresse______________________________________

Navn/adresse______________________________________

Navn/adresse______________________________________

Kortet indsendes inden den 31. august 2018
Abonnementet er bindende

TILMELDING TIL SÆSON 2018 - 2019

Repertoireoversigt

Frankeres
som
brev

BILLETPRISER
Normalpriser

Abonne-		
Prisgruppe		
Løssalg
ment		

Unge
u/ 25 år

A

225

265

100

B

210

250

100

C

190

225

100

Svend, Knud og Valdemar – incl. menu 330 kr.
Firmatilbud / Pensionistgrupper: På løssalgsbilletter
5 billetter: 10 kr. rabat pr. billet.
10 billetter: 20 kr. rabat pr. billet.

Thisted Teaterkreds
c/o Thomas Munk
Solhøjvej 8
7700 Thisted

Abonnement:
Kan kun tegnes ved indsendelse af vedlagte kort eller på
www.teaterkredsen.dk
Abonnementet skal omfatte mindst 3, gerne flere forestillinger.
Tilmelding er bindende.
Før sæsonstart udsendes faktura og billetter til hele sæsonen.
Efter den 31. august vil der også være mulighed for at købe billetter på
www.thistedbilletten.dk
Abonnementsgebyr/medlemskontingent:
90 kr. pr. person, som opkræves sammen med 1. billetopkrævning.
Unge u/ 25 år: Ingen abonnementsgebyr

Billetter tages ikke retur - men kan byttes til anden forestilling.
Løssalg:
Salg af resterende billetter ved indgangen på forestillingsaftenen en time
før. Man må dog være forberedt på at der kan være udsolgt.
Ønsker De at sidde sammen med familie, venner og bekendte, skal
indmeldelserne indsendes samlet i en kuvert med tydelig angivelse
af, hvem De ønsker at sidde sammen med.
Pladserne fordeles i den rækkefølge, blanketterne modtages.
6. rk. er den første hævede række.
Teaterbilletter er en god gaveide!
Bliv abonnent og få billige teaterbilletter

Thisted Musikteater (teleslynge og handicapelevator).
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SAL-INDDELING
BALKON

DET KONGELIGE TEATER
live transmitteres i KINO Thisted
Thyboerne kan nu komme tæt på nationalscenens stjerner - direkte og
samtidig med, de går på scenerne på Kongens Nytorv, i Skuespilhuset og
på Operaen. Teatrets produktioner livetransmitteres til biograflærreder
over hele landet og heriblandt også i KINO Thisted.
De kommende forestillinger ligger i teatrets næste sæson, se dagspressen
– Følg med i KINOs annonce i ugeavisen eller tilmeld Kinos nyhedsbrev
på www.kino1-3.dk

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

5

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

4

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

1

V

15

1

2

3

SAL

4

13 14 15 16 15

15

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 14

14

13

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 13

13

12

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 12

12

11

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 11

11

10

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 10

10

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

9

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

8

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

7

7

6

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

6

6

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

5

5

4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

4

4

9

3
2
1
Rebslagervej 8 . 7730 Hanstholm . Tlf. 9796 1068
www.hanstholm-rejser.dk

4

3

1
2

2
1

1

3
2

1

4
3

2

5
4

3

6
5

4
=A

7
6

5

8
7

6

9
8

7
=B

9
8

3

10 11 12 13 14
2

10 11 12 13
9

10 11 12

1

V. BALKON

www.konpap.dk
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Industrivej 20 · 7700 Thisted
Tlf. 9619 4000 · Fax 9619 4040
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H. BALKON

Billetbestilling www.kino1-3.dk
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Mandag den 3. september 2018
Tre gamle mænd der ikke
ville dø - En varm musikalsk, hjertevarm og
livsbekræftende forstilling
Varighed 45 minutter uden pause

øllen

kl. ??.00 KulturRummet, nye sal
Instruktør: Ole Sørensen
Dramatiker: Suzanne Van Lohuizen
Medvirkende: Bo Larsen, Klaus Andersen, Ole Sørensen
I dag er den sidste dag i deres liv.
Tre gamle mænd vågner op en morgen og har på fornemmelsen, at det
bliver en særlig dag.
Der er kommet et brev. Det er længe siden de har fået brev. De bliver
glade, indtil de læser hvad der står: Alle deres dage er brugt op, de skal
dø.

tM
Teatre
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Herfra begynder en rejse igennem de forskellige stadier der er forbundet
med denne “nyhed”. Fra fornægtelse, angst og sorg til accept og nysgerrighed, for hvordan er det at dø? En historie der tager os med på rejsen
igennem alle de stadier der er forbundet med den erkendelse, at man skal
dø.
TRE GAMLE MÆND DER IKKE VILLE DØ er en varm musikalsk og poetisk
forestilling. En kærlighedsfuld beretning, om et svært emne, fortalt med
lethed, humor og indsigt, og en forestilling der trods sit emne hylder livet.

LUXUSØL MED PORSE
- håndplukket i Thy
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Søndag den 30. september 2018
Emma Gads Takt & Tone 100 år
– En cabaret-forestilling om den bog alle har en
mening om, uden at have læst den…
Varighed 2x40 minutter

timis

t OP
Teatre
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kl. 15.00 Kirsten Kjær Museet
Sang og skuespil: Allan Høier
Instruktion: Bo Skødeberg
Musikalsk arrangement: Ronen Thalmay
Emma Gads Takt & Tone fylder i 2018 100 år
Begreberne ”Emma Gad” og ”Takt og Tone” er en del af vores kultur og
noget vi alle, og måske især medierne, meget ofte refererer til. Men sjovt
nok ved ret få af os, hvad der rent faktisk står i bogen – og de fleste ville
blive overraskede hvis de læste den.
Teatret OPtimis præsenterer derfor denne cabaret-forestilling, som skal
lære os bogen og mennesket bag at kende – på en humoristisk, musikalsk
og litterært-underholdende måde.
Samtidig er danskerne kendt for at være noget nær verdens mest uhøflige folkefærd – og debatklimaet på de sociale medier sætter helt nye standarder i den henseende – måske kan Gad og forestillingen være med til at
vi (igen) behandler hinanden lidt mere høfligt og hjertefuldt?
Forestillingen
Året er 1968. Vi befinder os i et af DRs TV-studier hvor underholdningsprogrammet ”Kender De Deres Klassikere?” er ved at blive optaget. Ugens
gæst er den kendte visesanger og entertainer Otto Schønberg, der til sin
store forundring skal stifte bekendtskab med Emma Gads Takt & Tone.
I starten er Schønberg uvidende og fordomsfuldt nedladende overfor både
Gad og bogen, men efterhånden som han langsomt lærer dem at kende,
forundres han over de tidløse kommentarer til vores opførsel, de mange,
sjove betragtninger og det store menneskekendskab. Han – og med ham
forhåbentlig publikum – ender således med at blive overrasket, nuanceret
interesseret og varm om hjertet.
I forestillingen er der sjove citater, oplæsninger fra bogen, alvorsord,
afsnit om Emma Gad som person samt masser af kendte viser og sange,
som på underholdende vis kommenterer indholdet.
Sangene og viserne er bl.a. ’Penge’, ’Bar’ det var mig’, ’Kys hinanden’,
’Jeg snakker med mig selv’ ’Månestrålen’, ’Konen, kællingen, madammen’
og ’Jeg sætter min hat som jeg vil’.
Da publikum skal i fjernsynet, bedes de tage pænt tøj på.
Man bør gøre sig klart, at de ældre til alle tider har syntes, at verden er gået
tilbage siden deres ungdom
Fra Takt & Tone

Bornerups Bogtryk og Offset as
Ringvej 2 · 7700 Thisted · Telefon 9792 2022

Tal ikke for meget om Deres helbred, selv om det er dårligt. Det keder folk
usigeligt!
Fra Takt & Tone
Naturen har nu engang indrettet det sådan, at damer altid glemmer noget
i selskab
Fra Takt & Tone
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Torsdag den 11. oktober 2018
Sigurds Danmarkshistorie
- Teaterkoncert for hele familien
Varighed 2x50 minutter

uktion

rprod
k Teate

Dans

kl. 18.00 KulturRummet, nye sal
Dramatiker, forfatter: Sigurd Barrett
Musikalsk arrangør: Sigurd Barrett
Komponist: Sigurd Barrett
Dramaturg: Sigurd Barrett
Instruktør: Louise Schouw
Dramaturg: Miriam Frandsen
Medvirkende: Sigurd Barrett, Adam Rohweder, Eskild Dohn, Martin Klausen, Ellinor Rosa Barrett, Dagmar Barrett
Bestselleren Sigurd fortæller Danmarkshistorie, som er solgt i mere end
70.000 eksemplarer. Nu rejser Sigurd Barrett landet rundt med sin nye
teaterkoncert, som produceres i samarbejde med Det Kongelige Teater og
instrueres af Louise Schouw. I Sigurds vanlige humoristiske fortællestil og
med masser af musik og sangnumre føres børn og voksne gennem hele
vores forunderlige fælles historie.

ris
edsp ,h
n
E
50
ent
kr. 1abonnem
r

n fo

ude

Handlingen:
Sofies far har opfundet en tidsmaskine, og ved en fejl bliver Sofie tryllet
tilbage til Danmarkshistoriens begyndelse. Hun oplever istiden og stenalderfolket, hun møder Egtvedpigen, Grauballemanden, vikingerne og
munkene – i guldalderen møder hun både H.C. Andersen og Grundtvig
– og efter krigen i 1864 når hun frem til den moderne tid, hvor hun møder
sine egne forfædre og dermed sin egen nære historie. Hele tiden bygger
dramaet på, om Sofie og hendes far kan genforenes. Forestillingen slutter
med det åbne spørgsmål til publikum: Hvad kan vi bruge historien til, og
hvordan kan vi dele den med hinanden på tværs af generationerne?

BREDGADE 115 · HURUP THY · TLF. 97 95 11 38
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Mandag den 29. oktober 2018
I sidste øjeblik
- En lun komedie om at blive ældre
Varighed 2 time og 20 minutter

kl. 20.00 Musikteatret
Manuskript: Carin Mannheimer
Oversættelse: Sebastian Dorset
Instruktion: Christoffer Berdal
Scenografi: Marianne Nilsson
Medvirkende: Lisbet Dahl, Sonja Oppenhagen, Susanne Heinrich, Joen
Bille, Søren Bang Jensen, Jeanette Binderup-Schultz
Det gælder om at have det sjovt, så længe man kan. Eller som Piet Hein
opfordrede: ”Husk at elske, mens du tør det. Husk at leve, mens du gør
det”. Det forsøger tre gamle veninder at holde sig for øje – i sidste øjeblik.

ret
lketeat

Fo

Lisbet Dahl er enken Marianne, som er det dominerende centrum i bridgeaftenerne med veninderne Solvej og Anne-Louise. Som fjerdemand til
kortspillet kommer den nyslåede enkemand Per og får Solvejs kinder til
at gløde. En yngre mand – udsendt af kommunen – fordrejer hovedet på
både Solvej og Per, og har man nået en alder, hvor man er ligeglad med,
hvad andre tænker om en, er der lagt op til overraskende slutninger. Før
det er for sent. I sidste øjeblik.
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 og er
især kendt som Vicky fra DR1’s Matador og fra Badehotellet på TV2.
Sonja Oppenhagen har senest turneret med Folketeatrets Den politiske
kandestøber. Susanne Heinrich er autodidakt, men har jo haft en lang
karriere, siden 60’erne. Hun har i de seneste år bl.a. medvirket på turne
i: Parasitterne (Fru Gruesen), Skaf mig en tenor (bestyrelsesformanden),
Mogens og Mahmoud (fiskeeksportørens kone). Desuden har hun været
tilknyttet Vendsyssel Teater i en årrække, hvor hun har spillet masser af
roller, bl.a. som Fru Levin i Indenfor murene og Moderen i Festen. På film
har hun bl.a. været med i Kun en pige og GummiTarzan.

Malerfirmaet

BRDR. BJERG
Pantervej 12 · 7700 Thisted
Tlf. 9792 1551 / 9792 1901
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Autoriseret brille- & kontaktlinsespecialist
Håndværker Torv 3 · 7700 Thisted · Tlf. 97 92 02 20 · www.nytsyn.dk

17

5

Fredag den 9. november 2018
Peer Gynt
- Et eventyrligt drama om at være sig selv,
uden at være sig selv nok
Varighed 2 time og 20 minutter

tret

a
Folkete

kl. 20.00 Musikteatret
Forfatter: Henrik Ibsen, gendigtet og bearbejdet af Moqi Simon Trolin og
Henriette Vedel
Instruktion: Moqi Simon Trolin
Medvirkende: Preben Kristensen, Cyron Melville, Anette Støvelbæk, Mads
Knarreborg m.fl.
”Blodet er aldrig så tyndt, at man ikke er lidt i slægt med Peer Gynt!”,
minder Henrik Ibsen os om i sin fantasifulde fortælling om lykkeridderen,
der drager ud i verden med ambitioner om at finde sig selv og blive til
noget stort.
I Folketeatrets version af Ibsens berømte dramatiske digt, er Cyron Melville den unge Peer og Preben Kristensen den ældre Peer. Historien er
bearbejdet så 7 skuespillere – bl.a. Anette Støvelbæk og Mads Knarreborg
– befolker hele den verden, Peer prøver kræfter med gennem et langt,
levet liv; fra håbefuld ung, til selvtilfreds voksen og til sidst som desillusioneret ældre, der sammenligner sig selv med et skrællet løg; lag på lag,
uden en kerne.
På sin store livsrejse, der fører ham jorden rundt, prøver Peer det meste:
Han forfører kvinder på stribe, og han forlader dem. Han bliver rig, og
han mister det hele. Han bliver profet, og han bliver vanvittig. Undervejs
indser han, at han i sin ihærdige søgen efter sin indre kerne er flygtet fra
de vigtigste relationer i sit liv; familien, kæresten, barnet – alle dem, der
kunne have hjulpet ham med at finde sit sande jeg. Han bøjede af og gik
udenom dér, hvor han burde have stået fast.
Peer Gynt er både en klassisk- og en meget moderne dannelsesberetning,
der stiller det evigt gyldige spørgsmål på spidsen: Hvordan er man sig
selv, uden at være sig selv nok?

Thisted
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Søndag den 25. november 2018
JULETroldeRIER
- En sjov og hyggelig nisseforestillling
Varighedca. 35 minutter

chouw

kl. 15.00 Thybo Biler
Medvirkende: Nina Christrup og Judith Rothenborg
Komponist: Chis Skytte
Scenograf: Niels Secher
Hvad er nu det? Julen er aflyst! Trolden har fortroldet nisserne på nisseværkstedet, så de ikke gider at lave julegaver.
Da Nissemor og nissepigen Kanelia opdager dét, må de to nisser afsted
på en lang rejse for at finde trolde-julelatteren i grinebiderbutikken, så
trolden kan blive i godt humør igen og julen kan vende tilbage til nisseværkstedet.

S
Louise

Endnu en sjov og hyggelig nisseforestilling med de to skønne nisser, hvor
publikum deltager med rim og remser.
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Efter forestillingen vil der være dans om byens største indendørs
juletræ.
Teaterkredsen byder på æbleskiver og julemanden deler godteposer ud til børnene.
Gå ikke glip af denne store oplevelse med børn og børnebørn.

Thybo Biler
Thisted - Vestervig - Holstebro - Ringkøbing

Dragsbæk
v/ Mary & Verner Lauridsen
Simons Bakke 30 · 7700 Thisted · Tlf. 2142 2551
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Tirsdag den 29. januar 2019

Livet – hvor svært ka’ det være?
- En komedie om livet fortalt bagfra
Varighed 2x45 minutter

tret

a
Folkete

kl. 20.00 Musikteatret
Manuskript: Vase & Fuglsang, Ellegaard & Lykkegaard
Instruktion: Vase & Fuglsang
Scenografi og kostumier: Kirsten Brink
Medvirkende: Niels Ellegaard, Henrik Lykkegaard
Livet – hvor svært ka‘ det være? er en poetisk og humoristisk fabuleren
over livets forskellige stadier set gennem et livslangt venskab. Vi følger
vennerne Tom og Alex fra de dør til deres allerførste møde i barndommen.
For historien fortælles baglæns!
Vi begynder altså med døden – så er det triste ligesom overstået. Så følger
en række genkendelige livskapitler: Fra senilitet med åbent tishul, over
modenhed og ældregymnastik, midtvejskriser og absurde bodelinger. Vi
fortsætter kronologisk baglæns med karriere, familie, den store kærlighed
og livets tilfældigheder. Derefter de grænseløse ungdomsdrømme, den
spirende seksualitet og løfterne om evig troskab – sværget med blod! Og
vi slutter selvfølgelig med begyndelsen. Et venskab, der begynder med
slikposer, snotnæser og – nåja – åbent tishul.
Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard er et par erfarne herrer inden for
teater, film og revy, og mange vil kende dem fra især Cirkusrevyen. Dansk
revys succesfulde forfatterduo Vase & Fuglsang har efterhånden leveret
tekster til alle landets revyer og har desuden – med stor succes – bearbejdet Folketeatrets versioner af Sommer i Tyrol og senest Frøken Nitouche.
✶✶✶✶
Hverdagsmænd som Tom og Alex er en genre, som Lykkegaard og Ellegaard
mestrer til fuldkommenhed.Deres gode forvandlingsfjæs rummer både
jovialiteten, følsomheden og fjogetheden, og helt tæt på, som vi sidder, er
deres afdæmpede spil en fornøjelse.
Jyllands Posten
✶✶✶✶
Hvis man vil se to vidunderlige skuespillere forgylde deres materiale, så er
„Livet – hvor svært ka‘ det være?” et skoleeksempel på, hvad scenecharme
og erfaringsbaseret, tilsyneladende ubesværet skuespilkunst kan.
Berlingske
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Torsdag den 21. februar 2019

Emil fra Lønneberg
- Astrid Lindgrens elskede historie
om skarnsknægten med et hjerte af guld
Varighed 2 time og 20 minutter
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kl. 18.00 Musikteatret
Forfatter: Astrid Lindgren
Oversættelse og bearbejdelse: Ninette Mulvad
Instruktion: Leiv Arne Kjøllmoen
Scenografi: Nadia Nabil
Kapelmester: Anders Ortman – sidder på scenen
Medvirkende: Michael Slebsager, Peder Holm Johansen, Jesper Riefensthal, Tine Gotthelf, Morten Bo Koch, Sofie Alhøj, Lisbeth Gajhede, Christine Gaski m.fl.
”EEEEMIL”, råber Anton Svendsen, så det runger i hele Katholt. Nu er Emil
fra Lønneberg igen kommet galt afsted. ”Jeg gjorde det bare af godhed”,
siger Emil, men det har far lidt svært ved at forstå, som han står dér med
musefælden på storetåen. Emil er fuld af gode ideer – men det ender tit
galt, og så må han en tur på værkstedet for at sidde og tænke lidt over
sine gale streger, mens han snitter træmænd. Næsten 100 træmænd er
det efterhånden blevet til.
Malkepigen Line er overbevist om, at Emil ender i helvede. Men Emils
bedste ven, gårdskarlen Alfred og lillesøster Ida, synes begge, at Emil er
god nok, præcis som han er. Og selvom mor Alma vrider sine hænder i
fortvivlelse over Emils uheldige hittepåsomhed, så aner hun en kommende sognerådsformand i sin kærlige og kloge søn.
I Folketeatrets nye version af Emil fra Lønneberg er der gang i teaterlegen,
når Emils hoved sidder fast i suppeterrinen; når Ida hejses op i flagstangen;
når Kommandusen falder i Emils ulvefælde; når Emil holder gilde for
sognets fattiglemmer, og når vi møder Tyttebær-Maja, Tumbe-Jokum,
Bette-Rikke og alle de andre vidunderlige figurer fra Astrid Lindgrens
fortælling om en skarnsknægt med hjertet på rette sted.
I Lønneberg holdes der både sommer- og vinterfest i denne teaterudgave,
som byder på et gensyn med nogle af de mest uforglemmelige skarnsstreger, sat ind i en legende og musikalsk ramme. Georg Riedels musik
fra filmene om Emil er lagt i hænderne på et hold instrumentspillende
skuespillere under ledelse af den musikalske troldmand Anders Ortman,
der også skabte det musikalske univers til Folketeatrets Ronja Røverdatter,
Mio, Min Mio og Peter Pan.
I rollen som Emil ses Michael Slebsager, som ude i landet snart kan opleves som Peter Pan.
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Fredag den 1. marts 2019

kl. 18.00 Musikteatret

Svend, Knud og Valdemar
- synger på sidste vers
Varighed 2 timer

s
Figaro

Idé, instruktion: Hans Dueholm, Lisbeth Kjærulff og Kristian Jensen
Musikalsk ledelse: Allan Dahl Hansen
Gendigtning: Dueholm, Kjærulff og Jensen
Kostumer: Nathalie Meldgaard
”Svend, Knud og Valdemar” eller ”Kongemordet i Roskilde” eller ”Slaget
på Grathe Hede”, et historisk, romantisk udstyrsstykke i fem changementer med indlagte sange.
Vi følger en teatertrups forsøg på at opføre et stykke om slaget på Grathe
Hede, hvor alt går galt, blandt andet fordi intrigerne mellem skuespillerne ikke kan skjules.
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Peter Fristrups teaterstykke har holdt sig på repertoiret siden premieren i
1887 og har igennem alle årene fornøjet publikum over hele landet. Især
DR-udgaven fra Riddersalen i 1970 bliver sendt igen og igen og huskes
og elskes af mange.
Nu kaster opera- og teatertruppen Figaros og Den Ny Opera sig over
denne perle og giver den en moderne makeover. Der tilføjes ekstra sangnumre fra både opera, operette og musical, og når Figaros tilsætter sin
særegne komik til den i forvejen humørfyldte forestilling, er der garanti
for en morsom aften i teatret.
Hos Figaros varetages alle rollerne af sopranen Lisbeth Kjærulff, barytonen
Hans Dueholm og den nytilkomne skuespiller og sanger Kristian Jensen.
Og som bonus (og ved hjælp af moderne computer- og filmteknik) svæver
sangeren og revyskuespilleren Rasmus Krogsgaard over vandene i en
enkelt scene i skikkelse af ”Knud Lavards Ånd”.
Orkestret er Figaros faste husorkester OneBigMan Symphony Orchestra
- pianist m.m. Allan Dahl Hansen.
Anmelderne har tidligere skrevet om Figaros forestilinger:
”En herlig aften med en latter, så tårerne trillede ned ad kinderne”
”Fra få minutter inde i 1. akt rullede latteren og det blev den ved med”
”Det er intelligent og morsom underholdning for alle aldre”

SERVERINGSTEATER

26

27

10

Søndag den 24. marts 2019

Mød mig på Cassiopeia
- Romantik, komik og evergreens
Varighed 2 timer og 20 minutter

tret

a
Folkete

kl. 20.00 Musikteatret
Tekst: Flemming Lynge og Børge Müller
Musik: Kai Normann Andersen
Instruktion: Kasper Wilton
Scenografi: Marie í Dali
Koreografi: Jeanette Binderup-Schultz
Kapelmester: Jens Krøyer – sidder på scenen
Medvirkende: Amalie Dollerup, Trine Gadeberg, Carsten Svendsen, Christopher Læssø, Lone Hertz, Asger Reher, Troels Malling, Kristian Holm Joensen, Nina Maria Lybæk Schødt Hansen, Kristoffer Sass, Karin Nordly Holst
Folketeatret tager tråden op fra sidste sæsons succes med den folkelige
operette. Hvor vi sammen med Frøken Nitouche stod bag klostrets mure
og kiggede længselsfuldt mod teatrets fortryllede verden, står vi denne
sæson midt i det kaotiske teaterliv få dage før en premiere.
I den kendte og elskede operette-komedie Mød mig på Cassiopeia vikles
Olympens guder og teatrets folk ind i hinanden og svøbes i både romantik og stjernestøv. På Alhambra Teatret har komponist Berger svært ved at
finde inspiration til at færdiggøre sin seneste musical. Og med både teatrets direktør og sin ekskone – teatrets primadonna – på nakken, er han
ved at give op, da han får kærkommen hjælp fra musikkens muse.
Musikkens muse gjorde det også godt, da Kai Normann Andersen komponerede sangene til Mød mig på Cassiopeia: Mange kan nynne med,
når den enlige lille muse, har det sværer‘ end man tror; når den erotiske
tante og selveste Zeus opfordrer til at gå ud og gå en tur; når der flyves
med 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.
Mød mig på Cassiopeia klinger af sjæler efter sjæler, hit efter hit, som får
eroterne til at flagre på scenen, og – hvem ved – måske også temperaturen
til at stige og latteren til at gjalde i salen.
Stjernerne funkler i mere end én forstand omkring Mød mig på Cassiopeia.
I rollen som musen, Polyhymnia, ses Amalie Dollerup, som bl.a. er kendt
fra Badehotellet på TV2 og teaterudgaven af Saturday Night Fever. Omkring
hende sværmer den flotte pilot, Harry, i Christopher Læssøs charmerende
skikkelse, som på Folketeatret sidst har kunnet opleves i vores succesfulde
teaterversion af Festen, men som også er kendt som vært på Danmark har
Talent på TV2. I de øvrige roller ses Danmarks nye musicalstjerne, Carsten
Svendsen, og en dejlig håndfuld af skuespillere, der også kastede glans over
Frøken Nitouche: Lone Hertz, Asger Reher og Trine Gadeberg. Vi kunne
blive ved, men nævner blot Troels Malling og Kristian Holm Joensen, som
teaterforeningerne netop har kunnet opleve i Komedien, hvor alt går galt.
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Reparation af alle køretøjer,
store som små
Montering af ekstra udstyr
Smedeopgaver udføres
Kørekort til alle kategorier

- Dit lokale teleselskab til erhvervslivet

Hundborgvej 198
7700 Thisted
92 72 72 72
www.celfon.dk
info@celfon.dk

Forever MSL
Klosterengen 10, Sennels
, 10 07 03
7700 Thisted, Tlf. 20
foreversennels@gmail.com
www.forevermsl.dk, CVR-nr. 33208324

www.revisionlimfjord.dk
Hurup

Nykøbing

Mors

Nørresundby

Skive

Struer

Sponsorer:
Cafe Baghuset
Shell
Celfon
Højland Biler A/S
Brøndum Jeppesen
Din køreskole
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Selvstændig forhandler af økologiske
Aloe Vera produkter fra Forever Living Products.
På alle produkter gives der 90 dages
tilfredshedsgaranti.
Vi kommer gerne og viser vore produkter frem.

Thisted

En stor tak til vore sponsorer
Kunststyrelsen og Thisted Kommune
Hoved sponsorer:
Skiltemaleren Per Badstue
Thisted Bryghus
Tican
Nordea
Thybo Biler
Thisted Kommune

Oplysning om holdstart på tlf. eller hjemmeside

www.dinkoereskole.com · Tlf. 2925 3399 - 9618 3399

celfon
Holstebro

v/Lasse Henriksen
Dr. Louisegade 8C · 7700 Thisted
Lasse-Henriksen@hotmail.com

v/Steffen Hulgaard
Mellemvej 12, Vang
7700 Thisted
Tlf. 2681 0736

Maler Peter Søndergaard
Bornerups Bogtryk og Offset as
Malerfirmaet Brdr. Bjerg
Ydes Boligmontering
J.B.L. Total
Redoffice Konpap
Hanstholm Rejser
UNO-X
Revision Limfjord
Stiholt Thisted
KINO 1-2-3
Skinnerup Tømrer
Forever
Hulgaard Autoservice

HØJLAND BILER A/S
Præstejorden 7 · 7700 Thisted · Tlf. 9792 6677
www.hojlandbiler.dk

Alt Tømrer & Snedkerarbejde udføres

Brdr. Sloth A/S, Bødkervej 20, 7700 Thisted, Tlf. 9792 6562

Murerfirmaet

J.B.L. Total

Bil: 4019 4259
Tlf.: 9792 6397

      Thisted
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Arrangementer se www.thy360.dk

Fyrspillene
”Konerne på Bubbel”
opføres på Bubbelvej 4
4.-5.-6.-7.- og 8. juli
Morskabsteatret opfører
Sommerrevy i Kristiansgave
se dagspressen

Teaterkredsen er som altid nytænkende. I den kommende sæson samarbejder vi med KulturRummet og Provstiet.
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Bornerups Bogtryk og Offset as . 9792 2022

