Sommerteater i Thy
Kulturforeningen Sjørring Sø
Kvindekamp, kærlighed og
kønsroller

En historie om kvindernes valgret i 1915 med
omdrejningspunkt om kvinde egen på Sjørring Vold, ”Thit Jensen”, forfatter og kvindesagsforkæmper, og ”Ingeborg Tollerlund”,
formand for dansk kvindesamfund i Thisted.

Fyrspillet 2022
”Oprøreren fra Thy” er titlen på forstillingen,
der handler om skolemanden Christen Kolds
begivenhedsrige liv. På samme tid fortæller
den Danmarkshistorie og taler til os i nutiden,
når det kommer til både pædagogik og menneskesyn.

0,-

PopUp-koncert
Den 14. maj i forbindelse med en bustur til
Agger.
”Figaros” i samarbejde med Kulturrummet og
Kulturelt samråd.

Opera mellem Himmel og Hav
Den 1. august, quidOpera. Udendørs i et byrum i nærheden af Thisted havn.

Svend Knud og Valdemar
Den 7. maj 2022 ”Figaros” – KK museet.
Bustur til Hanstholm. Udendørs i forbindelse
med at kulturelt samråd har udråbt maj som
kulturmåned.
I samarbejde med Kulturrummet og Kulturelt
samråd

Dansk Teater kan den 23. september
2022 fejre 300-års jubilæum, det vil Thisted Teaterforening fejre med forestillingen ”Blæsten”.
Koncertforestillingen med digte af Erik
Bertelsen, ham som også skrev sangen
Blæsten går frisk over Limfjordens vande.
Billetprisen til denne forestilling vil være
300 øre, ja du læste rigtigt 3 kr. pr. billet,
en øre pr. år i 300 år.

En stor tak til vore sponsorer

Cafeliva

Livet er en morgengave
- en Halfdan Rasmussen cabaret
Torsdag den 23. februar 2023
Kl. 20.00 - Plantagehuset
i samarbejde med Kulturrummet
og Biblioteket
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Pianoman’en
fra New York
Murerfirmaet

Shell

J.B.L. Total

Thisted Havn

Thisted · Bil: 4019 4259

Bornerups Bogtryk og Offset as

Med udgangspunkt i Halfdan Rasmussen
mangfoldighed af digte, Tosserier, børnerim og
erindringer om det tyvende århundrede, fortælles en eksistensialistisk historie om et mandeliv med både glæder, sorger, svigt og trofasthed
– og familiebånd.

Alt Tømrer & Snedkerarbejde udføres

Thybo Biler

Dragsbæk auto

www.hanstholm-rejser.dk

- 50 år med Billy Joel
Fredag den 10. marts 2023
Kl. 20.00 - Musikteatret
i samarbejde med Spillestedet Thy
I foråret 2023 er det 50 år siden, at sanger,
sangskriver og entertaineren Billy Joel fra New
York brød igennem lydmuren med albummet og
titelsangen, Piano Man. Dette jubilæum skal
selvfølgelig hyldes. Hele Billy Joels imponerende bagkatalog af hits har derfor været en tur
igennem MusicalDanmarks musikalske maskinrum – og derfra har vi fået hyldestkoncerten,
PIANOMAN’EN FRA NEW YORK – 50 år med
Billy Joel.
Billy Joel har gennem 50 år været én af de mest
populære ”singer-songwriters” overhovedet
med et albumsalg på over 150 millioner eksemplarer! Lige siden gennembruddet i starten af
70’erne har Billy Joel været en meget markant
personlighed i musikbranchen og er ofte blevet
sammenlignet med Elton John, da begge spiller
på flygel og begge fik deres gennembrud i starten af 70’erne.
PIANOMAN’EN FRA NEW YORK fortæller historien om Billy Joels liv og karriere, om opture
og nedture og hvordan en knægt fra Bronx, der
helst ville være professionel bokser i stedet gik
hen og blev hele USAs piano man med hits som
”Just The Way You Are”, Uptown Girl, ”Tell Her
About It”, ”Honesty”, ”New York State Of Mind”
og selvfølgelig signatursangen ”Piano Man”.
PIANOMAN’EN FRA NEW YORK er fyldt med
25 uimodståelige hits, og på scenen bliver sangene spillet og fortolket af en suveræn kvartet
af professionelle sangere og musikere, bl.a.
Thomas Høj Falkenberg (sidst set i hovedrollen
i kæmpe succesen Atlantis).
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På scenen ses Jesper Asholt som Den Danske
Mand – akkompagneret af komponisten, kapelmesteren og pianisten Morten Wedendahl
& bassisten og arrangøren Elo Lindhardsen.

Teater Monsuna
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Musical Danmark

v/Lasse Henriksen

byder velkommmen til skyhøje oplevelser i sæson 2022/23
mød os på www.teaterkredsen.dk
og Thisted Kommunes digitale platform Thy360.dk

Hvordan endte han i denne have og hvor længe har han egentlig siddet der – og hvorfor er
det lige den have, han sidder i?

Shakes
Den 28. juni udendørs i et byrum i Thisted.
I samarbejde med Limfjordsteatret.
SHAKES er et kollektiv af kunstnere, der ønsker at gøre Shakespeare folkelig, tilgængelig
for alle og få ham ud af tetaterstøvet og ned
på gadeplan.

THISTED TEATERKREDS

En mand sidder i sin have og nyder tilværelsen…eller…nu er nyder jo så stærkt et udtryk…
Men han sidder der i hvert fald…lidt endnu…
forhåbentligt…
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Folketeatret

Robin Hood
- Eventyr i Sherwood
Onsdag den 22. marts 2023
Kl. 18.00 - Musikteatret
Årets familieforestilling fra Folketeatret er en
livlig og humoristisk version af den kendte fortælling om Robin Hood og hans bande, som
huserer i Sherwoodskoven og stjæler fra de
rige for at give til de fattige.
Der er både eventyr, romantik, slåskampe og
en ærlig harme over social ulighed på spil i
Robin Hood og mange af de elskede figurer
og scener, som vi husker, fra bl.a. Disneys tegnefilm, er også med: Den ikke helt så fromme
Broder Tuck, den stærke Lille John, som er
mester i stokkekamp, Sheriffen af Nottingham,
som aldrig har held med at fange Robin, den
grådige Prins John, som misbruger sit job som
vikar for sin bror, Kong Richard, og ikke mindst
Lady Marian, hvis hjerte Robin Hood vinder i
en bueskydningskonkurrence.
Men ikke alt er ved det gamle, for kvinderne
omkring denne kække bande af drenge slår
mindst lige så godt fra sig som drengene, som
de er overlegne i både kløgt, mod og bueskydning. Det er også kvinderne, der spiller en afgørende rolle, da Robin Hoods sans for livets
uretfærdighed vækkes. Vi oplever Robins udvikling fra ubekymret drengerøv til bevidst, ung
mand, der tager ansvar for at ændre samfundets uretfærdigheder. Hvis vi ikke hjælper hinanden, er vi ilde stedt.
Vi kender historien, men denne Robin Hood
overrasker med en befriende, humoristisk og
musikalsk teaterleg og spilles af et stjernecast
anført af Christopher Læssø som Robin Hood
og Emilie Rasmussen som Lady Marian.

Teater Birch

To tosser på tur
Lattergaranti
Søndag den 11. september 2022
kl. 15.00 - Kirsten Kjær Museet
Hvad kan gå galt når en teaterproducent sætter to tossede komikere sammen, for at skabe
en forestilling? Ja, kortfortalt: ALT.
Og det er præcis hvad der gør! Planen er lagt,
det er den helt store turné der er arrangeret,
spillestederne er booket og alt skal liiige til at
gå i gang, da ulykkerne ramler ned over produktionen. For selvfølgelig går alting ikke let,
når to tosser tager på tur.
Intet er jo heldigvis så skidt at det ikke er godt
for noget, og misforståelser, hemmeligheder
og aldersforvirring gør at publikum vil opleve
en komedie med alt fra kaos til komik.
Glæd jer til denne hæsblæsende og latterfremkaldende komedie.

0,-
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Blæsten
- Koncertforestilling med digte af
Erik Bertelsen
Lørdag den 24. september 2022
kl. 15.00 - Kultursalen
i samarbejde med Kulturrummet,
Biblioteket og Museum Thy
Blæsten er en hyldest til kystfolket.
Det er sange om det vejrbidte liv ved kysten
gennem tiden – om vovemod, kærlighed og
druknedød – om havnens lune originaler – og
det sejlende, fiskende, vandrende folk, der altid
vil være forbundet til havet. Om havets store
alvor – dets eventyrlighed - og eksistentielle
udfordring til os alle: Vil du? Tør du?
Det er uhørte digte af Erik Bertelsen, forfatteren
bag ’Blæsten går frisk’, og kompositioner af
Niels Ørts fortalt gennem gribende musikteater,
unikke animationer og remix af sjældent arkivmateriale.

0,-
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Park teatret

Kingos Skygge
- en forestilling om livet
på godt og ondt.
September 2022
Snedsted og Tømmerby Lild
Kirke, samt en kirke på Mors
i samarbejde med Provstierne
Kingos Skygge handler om at stå ved sin historie og vigtigst: at tage livet på sig i medgang og
modgang. I midten af 1600-tallet bliver en pige
gravid i Slangerup. Den kommende far er med
stor sandsynlighed Thomas Kingo. Enten på
grund af den gravide pige, hans store talent,
eller hans families forbindelser til hoffet, sendes
han til Frederiksborg latinskole. Her får han en
god uddannelse og bliver senere en fantastisk
digter. Men hvad der skete med hans barn, er
der ingen der ved. I vores historie giver vi barnet
en stemme. I sit forsøg på at lære sin far at
kende, stifter hun bekendtskab med hans sange og salmer, som skildrer livet på godt og ondt.

Teater NEXT

Vinden i piletræerne
Familieforestilling fra 5 år
Lørdag den 1. oktober 2022
Kl. 15.00 - Kultursalen
i samarbejde med Kulturrummet,
Biblioteket
Teater Next præsenterer den fantastiske og
tidsløse fortælling om venskab, loyalitet, åbenhed og tolerance i en helt ny musikalsk teaterforestilling for børn fra fem år og deres familier.
Tag hele familien i hænderne og se en af verdenslitteraturens mest elskede historier omsat
til teater med masser af levende musik, sang
og humor.

Teaterbilletter er en god gaveide!
Bliv abonnent og få billige teaterbilletter.
Der gives også rabat på forestillinger
med enhedspris. Rabatten er fra 5-15 kr.
alt efter forestillingens pris.
Underskrift
Særlige ønsker vedr. placering

Billetter tages ikke retur - men kan byttes
til anden forestilling.

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.

Abonnement:
Kan kun tegnes ved indsendelse af vedsom kan kontaktes på tlf.______________Mobil______________ lagte kort eller på
www.teaterkredsen.dk
tilmelder sig hermed følgende forestillinger
Abonnementet skal omfatte mindst 3,
i prisgruppe_____________________________________________
gerne flere forestillinger.
Tilmelding er bindende.
Tilmelding kan også ske på www.teaterkredsen.dk indtil 31.
august 2022, derefter på www.thistedbilletten.dk
Før sæsonstart udsendes faktura og billetter til hele sæsonen.
Henvendelse til Thisted Teaterkreds:
Efter den 31. august vil der også være
Formand Thomas Munk, 21 24 30 33, thomasmunk@mail.dk
mulighed for at købe billetter på
eller kasserer Søren Brogaard efter kl. 17.00, 22 44 99 11,
www.thistedbilletten.dk
teaterkredsen@gmail.com

incl. menu 350 kr.

Abonnementsgebyr/medlemskontingent:
90 kr. pr. person, som opkræves sammen
med 1. billetopkrævning.
Unge u/ 25 år: Ingen abonnementsgebyr
De tre Musketerer
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13.		Robin Hood – Musikteatret

Onsdag den 22. marts 2023, kl. 18.00

12.		Pianoman’en fra New York – Musikteatret

Fredag den 10. marts 2023, kl. 20.00

11.		Livet er en morgengave – Plantagehuset

Torsdag den 23. februar 2023, kl. 20.00

10. De tre musketerer – Musikteatret

Lørdag den 4. februar 2023, kl. 18.00 – Serveringsteater

9. Eksmænd – Musikteatret

Onsdag den 18. januar 2023, kl. 20.00

Unge u/ 25 år

Løssalg:
Salg af resterende billetter ved indgangen på
forestillingsaftenen en time før. Man må dog
være forberedt på at der kan være udsolgt.
Mail

8. Halløj på julemarkedet – Thybo Biler

Denne gang i en nyskrevet road comedy om
afveje og omveje, sandheder og løgne.

Figaros og Den Ny Operas opdaterede udgave
af ”De tre Musketerer” tilsættes kendte hits fra
opera, operette og musical og krydres med masser af komik.

Søndag den 4. december 2022, kl. 15.00

Bemærk: Himmelsengen er en gendigtning og
ny version, kun for det voksne publikum, af én
af teatrets klassikere.

Med deres helt særlige humoristiske timing
og figurtegning fortsætter Niels Ellegaard og
Henrik Lykkegaard deres succesfulde parløb
på Folketeatret.

I denne sværdvægter af en forestilling spilles,
synges og danses alle disse roller i fuld scenografi, lys og kostumer af Lisbeth Kjærulff, Kristian
Jensen, Hans Dueholm og Allan Dahl Hansen.

7. En lille smule ubehag – Kultursalen

En universel, vedkommende fortælling, der
sætter livets barske og vidunderlige realiteter
på spil – med lun humor, poesi og med håbet
ventende lige om hjørnet. En hyldest til hvert
enkelt menneskes tro i livet og i døden.

Eks-mænd er en humoristisk fortælling om to
mænds rejse gennem Europa på slidte dæk
og halvtom tank. De to har absolut intet til
fælles...på nær: Rygproblemer, manglende
stedsans, en eks-kone og en tætpakket midtvejskrise i bagagen.

Onsdag den 23. november 2022, kl. 20.00

En hyldest til hvert enkelt
menneskes tro i livet og i døden
Mandag den 31. oktober 2022
Kl. 20.00 - Kultursalen
i samarbejde med Kulturrummet

De tre musketerer, Porthos, Athos og Aramis,
franske elitesoldater ”with a license to kill”, opdager et ondskabsfuldt komplot, der skal vælte den
franske trone. De tager den unge D’Artagnan under deres vinger, og sammen kaster de fire helte
sig ud i kampen for at afsløre komplottet og redde ikke bare den franske trone og Dronning Annas
ære og ægteskab, men hele Europas fremtid.
Historien rummer, ud over de 4 helte, den franske
Kong Louis 13. og Dronning Anna, skurken Rochefort, den onde spion Milady de Winter, den
magtfulde kardinal Richelieu og mange flere.

6. Den poetiske raptus – Musikteatret

Himmelsengen

En glohed lufthavn i Nordspanien. Kø ved
security. Du har tømmermænd, flyet er aflyst,
og nu render du ind i en irriterende, selvfed
og stortalende blærerøv. Kan det overhovedet blive værre? Ja! ... for det var ham, der
Iøb med din kone!

Søndag den 13. november 2022, kl. 20.00

Teatret Gruppe 38

Et empatisk, varmt, rørende og rystende morsomt skuespil om…prostatakræft. Ja! EN LILLE
SMULE UBEHAG er en fantastisk historie om
noget helt igennem forfærdeligt. Den prisbelønnede amerikanske dramatiker Jeff Metcalf har
skrevet et bemærkelsesværdigt humoristisk og
følsomt drama om hans egen transformerende
rejse igennem kræften.
I EN LILLE SMULE UBEHAG får en 55-årig professor konstateret den hyppigste cancerform
blandt mænd. Skuespiller Holger Østergaard
zapper ind i de følelsestilstande og karakterer,
som Frank Fjordby møder på sin vej, da han
med et bliver patientliggjort. Fra drænende bivirkninger, angstprovokerende venteværelser,
til intime samtaler med læger, familien, døden
og såmænd også Franks sammenbidte ringmuskel, der ikke vil åbne sig for videnskaben.
Tag med på en gribende one-man mission, der
kanaliserer frygten og sårbarheden, men som
også er belagt med et tykt lag komisk guld,
der vækker håbet.

Folketeatret præsenterer en danmarkspremiere med holdet bag Livet — hvor svært ka’
det være?

Intriger, store fægtescener, kærlighed, komik,
onde skurke og ædle helte. Alexandre Dumas’
klassiske fortælling ”De tre Musketerer” rummer
det hele.

5. Himmelsengen – Kultursalen

- rystende komisk cancer-monolog
Onsdag den 23. november 2022
Kl. 20.00 - Kultursalen

- Sku’ vi se at komme videre?
Onsdag den 18. januar 2023
Kl. 20.00 - Musikteatret

Mandag den 31. oktober 2022, kl. 20.00

En lille smule ubehag

Eksmænd

Navn/adresse___________________________________________ Firmatilbud / Pensionistgrupper: På
løssalgsbilletter
VIGTIGT! Husk mail adr. og mobil tlf. nr.
5 billetter: 10 kr. rabat pr. billet.
til brug for eventuelle meddelelser fra teaterkredsen
10 billetter: 20 kr. rabat pr. billet.
Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve sæt kryds

Teatret Svalegangen

4. Sommer i Tyrol – Musikteatret

.
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en for alle, alle for en ....
og tre for en tier
Lørdag den 4. februar 2023
Kl. 18.00 - Musikteatret

Torsdag den 13. oktober 2022, kl. 20.00
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De tre Musketerer

3. Vinden i piletræerne – Kultursalen

Folketeatret

Navn/adresse___________________________________________

Figaros

Lørdag 1. oktober 2022, kl. 15.00

Serveringsteater

2. Blæsten – Kultursalen

Instruktør Rolf Heim har bearbejdet med en
kærlig hilsen til komedieserien Halløj på badehotellet og et skævt blik på den danske filmversion af denne elskede, musikalske komedie.

Navn/adresse___________________________________________
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Lørdag 24. september 2022, kl. 15.00
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1. To tosser på tur – Kirsten Kjær Museet
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“Halløj på julemarkedet” er en juleforestilling om
forskellighed og om at være god nok som man
er. En sød musikalsk juleforestilling med masser
af humor for hele familien fra 3 - 99 år med iørehængende sange komponeret af Lars Fjelsmose.

C

- Juleforestilling for børn
Søndag den 4. december 2022
Kl. 15.00 - Thybo Biler
I samarbejde med Thybo Biler

Unge

Pietismen har med Frederik den 4. ved magten
kastet mørke over København, hvor den dogmatiske protestantisme råder i en stadig stærkere alliance mellem konge og kirke. På teatret
i Lille Grønnegade hersker der dog ufortrødent
liv og glade dage under ledelse af den franske,
flamboyante og fremsynede Monsieur Montaigu
samt teatrets førstedame, Madame Montaigu.
Netop Peder Paars giver Monsieur og Madame
Montaigu anledning til at aflægge Holberg et
særdeles vigtigt besøg. Teaterchefen har nemlig fået den kontroversielle idé at lade komedier opføre på dansk.

Halløj på julemarkedet

Louise Schouw

Voksne

Amorinerne flyver forvildede rundt over alpetop
pene og vikler sig ind i en tvist mellem de konkurrerende fabrikanter Sülzheimer og Mûller, om
hvorvidt den nyopfundne undertøjs-heldragt
skal knappes fortil eller bagtil. Først da selveste
Kejser Franz Joseph træder til, finder både
knapper og kærlighed deres rette plads.

Om Holberg, teatertosser
og kulturpolitik
Søndag den 13. november 2022
Kl. 20.00 - Musikteatret

Mødet mellem Nisserne og deres møde med Ebba
og Georg og Karsten gør, at de opdager hvor forskelligt de griber tingene an og hvor forskellige de
er - selvom de jo er ens. Trods uenigheder bliver
de enige om, at de til syvende og sidst jo alle tre
bare er nisser med røde nissehuer. Man kan godt
være bedste venner, selvom man ikke er ens.

						

Her klinger de kendte og elskede toner fra sange som Ja, ja, ja - nu kommer jeg og Man kan
vel ikke gøre for at man har charme, mens der
på gæstgivergården, ”Den hvide hest” hersker
en stemning af rent halløj på tyrolerhotellet.
Overtjener Leopold har forelsket sig i værtinden
Josepha, som er forelsket i undertøjsfabrikant
Sülzheimer, som mest er forelsket i sig selv,
indtil han møder den charmerende og læspende Clara.

Den poetiske raptus

Søndag den 11. september 2022, kl. 15.00		  

Folketeatret puster igen støvet af en kendt og
elsket operette: Fra Frøken Nitouches kloster
over Cassiopeias stjernehimmel rejser vi nu til
de sydtyske alper til en munter Sommer i Tyrol.

Folketeatret

Anfør antal billetter med tal

Halløj på tyroler-hotellet
Torsdag den 13. oktober 2022
Kl. 20.00 - Musikteatret

270

Sommer i Tyrol

Løssalg

Folketeatret

230

På markedet møder de bla. den tunghør Ebba i
sin æblelskivebod, Glögg-Georg, der har smagt
lidt for meget på varerne selv - og den ordblinde
grønthandler Kål-Karsten.

Abonnement

A

		Prisgruppe

Skibsnissen og Landnissen har aldrig mødt andre
slags nisser – så overraskelsen er stor når de møder Bynissen, som selv er ved at falde om at grin
over de to andre. De kommer med hver deres
baggrunde og kulturer – og derfor opfører de sig
totalt forskelligt.

A

Skibsnissen, Bynissen og Landnissen mødes
tilfældigt på et julemarked.

Kortet indsendes inden den 31. august 2022 		
Til Thisted Teaterkreds, 		
c/o Thomas Munk, Solhøjvej 8, 7700 Thisted
Abonnementet er bindende 		
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TILMELDING TIL SÆSON 2022 - 2023
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