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Kære teatergænger
Den 27. september får vi fornemt besøg af Ghita Nørby, Michala Petri og Lars Hannibal med 
forestillingen MUSIK & EVENTYR. Billetter: http://www.jmts.dk/arrangementer/musik-eventyr
Der er få billetter tilbage til familieforestillingen SIGURDS DANMARKSHISTORIE den 16. september
med Sigurd Barrett, som også blev omtalt i forrige nyhedsbrev.
Billetter: http://www.jmts.dk/arrangementer/sigurds-danmarkshistorie. 
Børne- og familieforestillingerne kan desuden købes via hjemmesiden www.boerneteater-silkeborg.dk

MUSIK & EVENTYR
27. September kl. 19:30, JYSK MUSIKTEATER

Dansk teaters førstedame Ghita Nørby, den 
verdensberømte blokfløjte-virtuos Michala 
Petri og strengemesteren Lars Hannibal på 
guitar og lut, har sammen skabt en forestilling 
med musikalsk magi og eventyrstemning.
Det er en forestilling i 10 scenebilleder, hvor 
tekst og musik veksler i et smukt og harmonisk
forløb. Ord og toner bruges til at fortælle om 
livets mystik og enkelhed. Et menneskes tanker
om livet og kærligheden og alle de dårskaber, 
der følger med på rejsen.
Ghita Nørby behersker hele følelsesregistret og 
kan med sit nærvær, melodiske fraseringer af 
teksten og smukke udtale, skabe en stemning af
varme og spænding, der når ind i en hver sjæl. 
Og sammen med de to virtuoser 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.
Ghita Nørby er som altid sublim og har et 
nærvær, som kan mærkes selv på de bagerste 
rækker. Hun formår at formidle sin fortælling
med en følsomhed og forståelse, der bærer 
præg af hendes store erfaring i livet såvel som
på scenen.

Pressen skrev blandt andet:
“Det var smukt. En perfekt aften i selskab 
med kunstnere, hvis talenter rækker ud over 
det almindelige og i en forestilling, der også 
ligger uden for, hvad vi normalt præsenteres 
for” og “det lykkedes at skabe en intimitet 
som kombineret med det tårnhøje kunstneri-
ske niveau og resulterede i en STOR AFTEN”.
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SIGURDS DANMARKSHISTORIE
JYSK MUSIKTEATER 16. september kl. 15:00

På baggrund af bestselleren ”Sigurds 
Danmarkshistorie”, som har solgt mere end 
70.000 eksemplarer, er ”Sigurds 
Danmarkshistorie” nu blevet omskrevet til en 
stort anlagt teaterkoncert for hele familien med 
skuespillere, orkester og dansere. Projektet er 
sat i søen i samarbejde med Det Kongelige 
Teater. 

Hovedpersonen Sofie synes, historie er 
kedeligt, men hendes far er ved at bygge et 
tidsmaskine, og pludselig bliver hun tryllet 
tilbage i historien og får lov til at gennemleve 
hele vores forunderlige historie. Hun møder 
Grauballemanden, Egtvedpigen, Harald 
Blåtand, Christian den 4. og mange andre fra 
Danmarks historie, og forestillingen lægger op 
til en vigtig snak om, hvem vi er, og hvad vi 
kommer fra. Hvorfor er vores historie vigtig, 
hvad vil det sige at være dansk, og hvordan 
kan vi sammen bygge en smuk fremtid i en 
moderne verden?

Med sang, musik og fortælling appellerer 
forestillingen til børn, forældre og 
bedsteforældre, og begge premierer på Det 
Kongelige Teater i København var  udsolgt. Gå 
ikke glip af denne enestående chance for at 
opleve Sigurd Barrett i et helt nyt format med 
scenografi og kostumer fra Det Kongelige 
Teater, og en medrivende forestilling, som både
giver masser af stof til eftertanke, og som 
samtidig er underholdende, sjov, spændende 
og rørende. Forestillingen er instrueret af 
Louise Schouw og iscenesat af Rikke Juellund.

Varighed: 2 timer inkl. pause
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