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byder velkommmen til skyhøje oplevelser i sæson 2021/22
mød os på www.teaterkredsen.dk
og Thisted Kommunes digitale platform Thy360.dk

I al evighed
- ungdomsforestilling
Hurup Kirke mandag den 21.
februar 2022, kl 10.00 og kl.
12.00
Nykøbing Mors Kirke tirsdag den
22. februar 2022, kl. 10.0 og kl.
12.00
I samarbejde med Sydthy,
Thisted og Morsø Provstier.
Carte Blanches forestilling “I al evighed” tager
udgangspunkt i K. E. Løgstrups berømte citat
om, at vi alle holder hinandens liv i hænderne.
Ud fra citatet har vi skabt en forestilling, der
indbyder unge og voksne til at udforske livets
helt store spørgsmål.

Serveringsteater

Folketeatret

Oh Happy Day
- en kor-komedie om kærlighed
Tirsdag den 18. januar 2022
Kl. 20.00 - Musikteatret
Kærlighed, komedie og sang væves sammen
på skønneste vis i denne teaterversion af filmen Oh Happy Day fra 2004.
Oh Happy Day er en varm og humoristisk fortælling om sang, som forløser og om en grå
hverdag, der får kulør, da gospelsangen holder sit indtog i den stillestående landsby. Især
ruskes der godt og grundigt op i Hannah, som
står midt i livet og længes efter noget mere
end samværet med revisormanden Carsten.
Hun og veninden Grethe synger i det lille, lokale kirkekor sammen med præstekonen Kirsten, søde Lasse, kiksede Krüger og Preben,
der ledsager på orglet, når han da ikke fortæller om sine børnebørn.

En stor tak til vore sponsorer

Figaros / Den Ny opera

Dracula
- en kisteglad grinebider
Lørdag den 5. februar 2022
Kl. 18.00 - Musikteatret
Tag på en rejse til det mørke og dystre Transsylvanien i teater- og operakompagniet Figaros
og Den Ny Operas usædvanligt frie gendigtning
af Bram Stokers klassiske Dracula.
Vi banker gravrusten af gravrøsten, og Figaros
hold af vampyrjægere Lisbeth Kjærulff, Hans
Dueholm, Kristian Jensen og Allan Dahl Hansen
drager med den unge sagfører Jonathan Harker
til Grev Draculas slot i de Transsylvanske bjerge.
Her er Harker rejst til, trods advarsler fra lokalbefolkningen, for at afslutte et huskøb i England
for greven.
Mens greven, der har fået blod på tanden, rejser
til England i en kiste fyldt med sit fædrelands
jord, befinder Harker sig på slottet – fanget af
Draculas kvindelige vampyrer.
Sammen med vampyrjægeren Van Helsing
bliver det nu en kamp med tiden og dagslyset
om at finde Grev Dracula og banke en pæl
gennem hans hjerte for at forhindre ham i at
skabe en mindre hær af vampyrer. Vi garanterer, i vanlig Figaros stil, en overflod af komik,
musik og gys ... og masser af hvidløg.

Folketeatret

Maddiker
- et livtag med den moderne kvinde
Onsdag den 20. april 2022
Kl. 20.00 - Musikteatret
DET ER IKKE LET AT BLIVE GAMMEL, MEN
ALTERNATIVET ER VÆRRE
Bodil Jørgensen, Jannie Faurschou og Rikke
Wölck står på scenen i en dramatisk „stand
up“, der tager et uforfærdet og morsomt livtag
med den modne kvinde.
Det er ikke lutter lagkage alt sammen. Man kan
f.eks. roligt forlade en fest som den første. Der
sker ikke en skid. Og hvis man kunne finde på
at bevæge sig ud på dansegulvet og bevæge
sig med stive lemmer til musikken, så kommer
de løftede mormorarme hurtigt ind til kroppen
igen, når de unge smiler og ler opmuntrende
til én. Ydmyget halter man væk fra dansegulvet
og direkte hjem i den nye single-seng. Ensomheden sniger sig ind, mens man forsøger at
koncentrere sig om en god bog. Så får man
øje på den rynkede hånd, der holder om bogen. Hvis er den rynkede hånd? Mors? Mormors? Hvem er den kvinde, der bor i dette
visne, rynkede hylster?
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Bornerups Bogtryk og Offset as

Alt Tømrer & Snedkerarbejde udføres

Småt Brændbart
Søndag den 12. september 2021
kl. 15.00 - Kirsten Kjær Museet
Testet positiv på 30-70 årige!
To hudløst ærlige og hylende morsomme livsrejser. To bedste venner har – meget pludseligt
– rundet de 40. Og det er de tilsyneladende
helt afklarede med, for karriererne kører, familierne er harmoniske, og alt er yderst velegnet
til den perfekte statusopdatering. I Småt
Brændbart gennemlever de begge livet fra start
til midt. Fra de allerførste barndomsminder – til
teenageårene, og frem til nu – midten – hvor
alle drømmene er opfyldt, og hvor hver ny erobring virker som en sløv gentagelse. Forestillingen er fyldt med nyskrevne sange, der finder
både komikken og alvoren frem i emner som
dobbelt-moral, ytringsfrihed, religion, racisme,
familieproblemer, veganisme, Ikea og farjokes!

Parkteatret

Driving Miles
Torsdag den 16. september 2021
Kl. 19.30 - Plantagehuset
I samarbejde med Jazz i Thy
efter foretilligen en times Jazz
koncert
Henning Mankell, Miles Davis, en skrothandler,
en chauffør med en gammel Volvo, fire jazzmusikere og en skuespiller. Umiddelbart en mærkelig konstruktion. Men der er en mening. Henning Mankell var den verdensberømte forfatter
til Wallanderbøgerne og han elskede Miles
Davis’ musik. Skrothandleren Steiner fortæller
historien om chaufføren fra Molde i Norge –
Svein Åge, der kører Miles rundt til koncerter i
hele Europa. Og de fire jazzmusikere og skuespilleren folder det hele ud på scenen.
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Thybo Biler
Den Jyske Opera

Greven af Luxembourg

- en brændende hyldest til 70’erne
Onsdag den 2. marts 2022
Kl. 20.00 - Musikteatret

- proformaægteskab og ægtekærlighed
Fredag den 29. april 2022
Kl. 18.30 - KLC Skive
I samarbejde Skive, Lemvig og
Morsø Teaterforeniger

Foråret 2022 står i 70’ernes tegn. Det årti, som
på mange måder var så bemærkelsesværdigt.
Her kaster MusicalDanmark sig ud i en musikalsk tour de force om 1970’erne med CANDLE IN THE WIND – En brændende hyldest til
70’erne. I dag har vi en tendens til, at huske
70’erne som et årti, hvor der var koldt hele tiden og hvor der var oliekrise og bilfrie søndage. En tid, hvor folk gik i brunt tøj, kassebukser
og skjorter med kæmpeflipper. Vi glemmer
dog, at det også var et årti, hvor alt tilsyneladende kunne lade sig gøre. Mennesket landede f.eks. på månen gentagne gange, hvilket er
noget vi sidenhen ikke har kunne gøre. Og alle,
unge som ældre, skulle pludselig lære at danse disco!

Den berømte operasangerinde Angèle kan ikke
gifte sig med Fyrst Basil Basilowitsch på grund
af sin manglende titel. For at løse dette problem arrangerer Basilowitsch, at den fattige
Grev René bliver gift med en kvinde (altså
Angèle), hvis ansigt han ikke må se – og samtidig accepterer skilsmisse efter 3 måneder.
Som belønning får Grev René en halv million
francs. Under vielsen er brudeparret adskilt af
et maleri og vielsesringene udveksles uden, at
de ser hinanden. Måneder efter møder Angèle
og Grev René tilfældigt hinanden og tiltrækkes
med det samme. Fyrst Basilowitsch opdager
deres gensidige interesse og bliver nervøs;
især da hans tidligere forlovede Kokozow er
på vej.

Musical Danmark

Candle in the wind
Dragsbæk auto

www.hanstholm-rejser.dk

Folketeatret

2 på tur
en komedie om at gribe dagen
Onsdag den 22. september 2021
Kl. 20.00 - Musikteatret
Oplev Peter Schrøder og Kurt Ravn som de to
ældre herrer, der nægter at give op, selvom det
egentlig er for sent. De er indlagt på hospitalet
med hver sin terminale sygdom, men der er de
ikke længe, før de beslutter sig for, at de ikke
bare vil ligge der og vente på døden. Så de
griber dagen og flygter. Med dropstativ og
iklædt pyjamas stiller de sig op ved den nærmeste landevej og blaffer; klar til nye – sidste
– eventyr. På deres vej møder de mange forskellige mennesker spillet af Paw Henriksen
og Kristine Yde, som påvirker retning og udfald
på deres lille udflugt. Vi kender endestationen
for de to mænds tur, men vejen derhen er fuld
af livsglæde og håb for fremtiden.

Mini Figaros

Fyrtøjet
eller hvordan bedstefar fik prinsessen og det hele kongerige
(børne- og familieforestilling)
Mandag 27. kl. 16.30 og
tirsdag 28. september 2021
Kl. 9.00 og 11.00 - Kultursalen
I samarbejde med Kulturrummet
og Biblioteket
Bedstefar har haft et eventyrligt liv, og han er
rigtig god til at fortælle historier om det.
Da Emma var lille, elskede hun at høre bedstefar fortælle. Især om hvordan han og bedstemor fandt hinanden for længe siden.
Men da hun blev en stor pige, begyndte hun
at stille spørgsmål:
Var det egentlig bedstefars sang, som overbeviste bedstemor? Og kan det virkelig passe, at
bedstemor var en rigtig prinsesse?

Folketeatret

Pippi Langstrømpe
- verdens stærkeste familieforestilling
Onsdag den 3. november 2021
Kl. 18.00 - Musikteatret
„Her kommer Pippi Langstrømpe“ gjalder det
gennem de fredelige gader, da Pippi med det
ræverøde hår ankommer med både hest og abe
til Villa Villekulla. Sådan en mærkelig pige har
folk i byen aldrig mødt før. De pæne og artige
nabobørn, Tommy og Annika, bliver straks gode
venner med Pippi: Hun lærer dem, at de voksne ikke altid har ret, og de udfordrer hende til
at prøve at gå i skole og til at lære bordskik.
Ingen af delene har hun prøvet før, for det blev
der ikke lige tid til, mens hun sejlede rundt på
de syv have sammen med sin far, Kaptajn
Langstrømpe. Men Pippi lader sig heldigvis ikke
begrænse, for hvordan kan man vide, hvad man
kan, hvis man aldrig har prøvet det!

Marie Grubbe - Den levende
Marie Grubbe er en af de mest genfortalte
skikkelser i Danmarkshistorien. Hun har været fortalt som syndebuk, klassekampshelt
og kvindefrigører, afhængig af hvilken forfatter og tid der har fortolket. Grubbe gjorde op
med samtidens regler, et opgør der viser os
ikke blot hendes egen historie, men også
samtidens og de strenge regler mennesket,
og særligt kvinden, var underlagt.
I “Marie Grubbe – den levende” flirter hun
med alle forfatternes fortolkninger af sig selv.
Hun lader sig smigre og sætter sig imod. Hun
tager endelig ejerskab over egen fortolkning.
Hun iklæder sig legende alle historierne. For
derefter at klæde sig af og stå tilbage med
kun én sandhed, hendes egen.
Oplev Camilla Bendix i et særligt samspil
med Cellist Johanne Andersson i en moderne fortolkning af en eviggyldig fortælling om
kærlighed og frigørelse.

Cafe Liva

Rotter på Loftet
Årets julecabaret
Mandag den 6. december 2021
Kl. 20.00 - Plantagehuset
Cafe Livas årlige Julecabaret har ry og tradition
for at være én af landets skarpeste satiriske termometre for Rigets tilstand – især på den tid af
året, hvor danskernes værste og bedste sider
luftes i tvangssamvær med én af menneskehedens mest skræmmede institutioner; nemlig
Familien.

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.

Tilmelding kan også ske på www.teaterkredsen.dk indtil 31.
august 2021, 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
Thomas Munk, 21 24 30 33, thomasmunk@mail.dk
mulighed for at købe billetter på
eller kassereren efter kl. 17.00, 22 44 99 11,
www.thistedbilletten.dk
teaterkredsen@gmail.com

Særlige ønsker vedr. placering

Underskrift

Abonnementet skal omfatte mindst 3,
gerne flere forestillinger.
Tilmelding er bindende.

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

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.
tilmelder sig hermed følgende forestillinger
i prisgruppe_______________________________________

Rotter på Loftet - 270 kr.

Dracula - incl. menu 350 kr.
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Abonnement:
Kan kun tegnes ved indsendelse af vedlagte kort eller på
www.teaterkredsen.dk
som kan kontaktes på tlf.___________Mobil____________

Onsdag den 17. november 2021
Kl. 20.00 - Kultursalen
I samarbejde med Museum Thy,
J.P. Jacobsen Selskabet og
Biblioteket

Mail
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VIGTIGT! Husk mail adr. og mobil tlf. nr.
til brug for eventuelle meddelelser fra teaterkredsen
Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve sæt kryds

Louise Schouw

Firmatilbud / Pensionistgrupper: På
løssalgsbilletter
5 billetter: 10 kr. rabat pr. billet.
10 billetter: 20 kr. rabat pr. billet.

Abonnementsgebyr/medlemskontingent:
90 kr. pr. person, som opkræves sammen
med 1. billetopkrævning.
Unge u/ 25 år: Ingen abonnementsgebyr
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Navn/adresse______________________________________

,-

Langt ude i granskoven bor julenisserne Pjok og
Pjanke.
Pjanke elsker bøger, detektivbøger og læser flittigt
i dem. Pjok kan ikke finde sin kalendersok, han
leder desperat oppe og nede, ude og inde, men
sokken er på mystisk vis forsvundet! Pjanke bruger sine detektivkneb og finder Pjoks julesok. De
to nisser beslutter sig derefter for, at de vil være
detektivnisser og åbner deres eget detektivnisse
kontor. Her kan de opklare alle skovens mysterier,
lige fra hvem der har spist den sidste julenød til
hvem der har stjålet rævens hale. Jo her holder
de styr på tingene.
Alt ånder fred i granskoven, men pludselig ringer
telefonen! Det er selveste julemanden der ringer
til detektivnisserne,
Sækken med gaver er pist forsvundet!

Navn/adresse______________________________________
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- ny dansk musikforestilling om Thit
Torsdag den 14. oktober 2021
Kl. 20.00 - Kultursalen
I samarbejde med Kulturrummet
og Biblioteket
Lad os tage dig med ind i Thit Jensens stridbare verden. Her smelter et tumultarisk privatliv og en visionær kønspolitisk kamp sammen
i et kompromisløst kunstnerisk virke.
Thit er kvindekampens ”superstjerne” med
sine foredrag og tanker omkring frivilligt moderskab og prævention, i en tid, hvor der slet
ikke eksisterer et sprog for dette. Hun var lige
dele elsket og hadet for sine revolutionerende tanker. Med landsdækkende foredragsturnéer, over 45 udgivne bøger og fast spaltetid i
landets aviser var Valkyrien den mest læste
forfatter i sin samtid.
På de ydre linjer lykkes Thit Jensen altså med
stort set alt – men privat og følelsesmæssigt
kæmper hun sine helt egne kampe. Den stædige kamp for at bevise sit værd som kvinde,
for at overgå sin nobelprisvindende storebror
Johannes V. Jensen og for at finde sit livs kærlighed.
Fortællingen om Thit Jensen er fortællingen
om den moderne kvindes frigørelse i politisk,
kunstnerisk og seksuelle forstand. Om forfatteren, dramatikeren, debattøren og foredragsholderen der sætter hele sit liv ind på at skabe
ligestillede vilkår mellem kønnene.

For de udødelige ting vækker minder og afslører hemmeligheder og fortrængte historier.

- Juleforestilling for børn
Søndag den 21. november 2021
Kl. 15.00 - Thybo Biler
I samarbejde med Thybo Biler

Navn/adresse______________________________________

Efter 28 års ventetid kan du endelig komme til
at opleve dine yndlingsnumre med Dan Turèll
+ Halfdan E LIVE. Det sker, når Halfdan E og
band rammer de danske livescener med en af
Danmarks bedste skuespillere, Mads Wille,
som stemmen i front.
Tilbage i 1993 var det et unikt og meget populært projekt, som den legendariske digter Dan
Turèll og den musikalske troldmand Halfdan E
satte i gang. En ny og let tilgængelig blanding
af musik og beatlyrik, som danskerne var hurtige til at tage til sig.

Forældrene er døde, og datteren Agnes skal
rydde boet. Udstyret med farvede mærkater
går hun i gang.
Grøn for hvad der skal beholdes.
Rød for hvad der skal smides væk.
Blå for hvad der skal foræres bort.
Gul for hvad der skal sælges.

På sporet af Julen

		Prisgruppe

- telefon til afdøde
Fredag den 29. oktober 2021
Kl. 20.00 - Plantagehuset
I samarbejde med Kulturrummet
og Biblioteket

Louise Schouw

Anfør antal billetter med tal
Voksne Unge
Søndag den 12. september 2021, kl. 15.00		  
1. Småt brandbart – Kirsten Kjær Museet
Torsdag 16. september 2021, kl. 19.30
2. Driving Miles – Plantagehuset
Onsdag den 22. september 2021, kl. 20.00
3. 2 på tur – Musikteatret
Mandag den 27. kl. 16.30 og tirsdag den 28. kl. 9.00 og kl. 11.00 september 2021
4. Fyrtøjet – Kultursalen
Fredag den 8. oktober 2021, kl. 10.00 og kl. 12.00
5. Kamelen kom til sidst – Hurup Skole
Torsdag den 14. oktober 2021, kl. 20.00
6. Valkyries kamp – Kultursalen
Fredag den 29. oktober 2021, kl. 20.00
7. Dan Turell + Halfdan E, telefon til afdøde – Plantagehuset
Onsdag den 3. november 2021, kl. 18.00
8. Pippi Langstrømpe – Musikteatret
Torsdag den 11. november 2021, kl. 20.00
9. Mine forældres ting – Det Gamle Rådhus
Onsdag den 17. november 2021, kl. 20.00
10.		 Marie Grubbe – Kultursalen
Søndag den 21. november 2021, kl. 15.00
11.		 På sporet af Julen – Thybo Biler
Mandag den 6. december 2021, kl. 20.00
12.		 Rotter på Loftet – Plantagehuset
Tirsdag den 18. januar 2022, kl. 20.00
14.		 Oh happy day – Musikteatret
Lørdag den 5. februar 2022, kl. 18.00 – Serveringsteater
15.		 Dracula – Musikteatret
Mandag den 21. februar 2022, kl. 10.00 og kl. 12 – Hurup Kirke
Tirsdag den 22. februar 2022, kl. 10.00 og kl. 12 – Nykøbing Mors Kirke
13.		 I al evighed
Onsdag den 2. marts 2022, kl. 20.00
16.		 Candle in the wind – Musikteatret
Onsdag den 20. april 2022, kl. 20.00
17.		 Maddiker – Musikteatret
Fredag den 29. april 2022, kl. 19.30 – der arrangeres gratis bustransport
18.		 Greven af Luxembourg – KCL Skive

Valkyriens kamp

Dan Turell + Halfdan E

Torsdag den 11. november 2021
Kl. 20.00 - Det Gl. Rådhus
I samarbejde med kunstforeningen Det ny Kastet

						

Det Flydende Teater

Teater Ved Sorte Hest

Kortet indsendes inden den 31. august 2021 		
Til Thisted Teaterkreds, 		
c/o Thomas Munk, Solhøjvej 8, 7700 Thisted
Abonnementet er bindende 		
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Mine forældres ting

Normalpriser
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Fifty -Fifty - Fifty ApS

TILMELDING TIL SÆSON 2021 - 2022

Da gud var færdig med at skabe jorden, menneskene, dyrene og alle planterne, havde han
hovedpine. Han havde arbejdet i seks dage
uden at drikke, spise eller sove, for det man er
begyndt på, skal man også gøre færdigt. Mens
han arbejdede, så sveden sprang af ham, kunne han ikke lade være med at glæde sig til den
syvende dag. På denne dag ville han ikke løfte en finger. Han ville sidde i sin liggestol med
en øl i hånden og se ud over det hele. Det
havde han bestemt, for man må ikke glemme
at være god ved sig selv en gang imellem.
En forestilling baseret på Jesper Wung-Sungs
skønne billedbog ”Kamelen kom til sidst”.

270

(børneforestilling)
Fredag den 8. oktober 2021
Kl. 10 og 12 - Hurup skole
I samarbejde med Sydthy, Thisted
og Morsø Provstier

Løssalg
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Repertoireoversigt
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