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Kære teatergænger
I november er der både noget for børn og for de lidt ældre. I Folketeatrets lune komedie om at blive ældre, 
I SIDSTE ØJEBLIK, optræder Lisbet Dahl, Sonja Oppenhagen, Susanne Heinrich m.fl.  Det er en 
svensk komedie oversat af komikeren Sebastian Dorset. Det er mandag den 19. november kl. 19:30.
Billetter: http://www.jmts.dk/arrangementer/i-sidste-ojeblik
For børn fra 7 år opfører Det Fortællende Teater lørdag den 3. november kl. 13:30 den spændende 
forestilling om vikingehelten Bjowulf. Der er drama for alle pengene med drabelige slag, uhyrer og 
drager. Billetter: http://www.jmts.dk/arrangementer/bjowulf

I SIDSTE ØJEBLIK
Jysk Musikteater, mandag den 19. november kl. 19:30

Lisbet Dahl slår tonen an med replikken ”JEG 
elsker begravelser – det er snart de eneste fester, 
man bliver inviteret til…” - langet ud med den 
rappe sarkasme, hun er ekspert i. Hun spiller 
Marianne, som er enke, men hvis safter stadig 
perler. Veninderne er til bridge i hendes store 
lejlighed.
Anmelderen i ”Scenekanten” skrev bl.a.: ‘I SIDSTE 
ØJEBLIK’ er en let, levende og morsom forestilling, 
der med humor og glimt i øjet reflekterer over det 
at blive ældre. Her er ingen klagesang eller 
ældrebyrde, men det er tværtimod varme, selvironi 
og sarkasme.” 

Foto: Thomas Petri

Anmelderen i ”Den4vaeg” skrev bl.a.: ”Det er alt i 
alt en hyggelig og sjov forestilling om 
alderdommens udfordringer med talentfulde 
skuespillere, der i sig selv er et bevis på, at det ikke 
er så farligt at blive ældre. - Skynd dig ind og se 
den, hvis du har lyst til en hyggelig teateroplevelse 
med én eller flere af dine bedsteforældre.”

Anmelderen i ”Iscene” skrev bl.a.: ”Sonja 
Oppenhagens duknakkede Anne-Louise er 
øretæve-indbydende overbevisende i al sin 
føjelighed. Foto: Thomas Petri
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Joen Billes fint afdæmpede enkemand er et 
underholdende modspil til Solvejs krasbørstige 
frierier, Jeanette Binderup-Schultz er fin i minirollen
som den karrierestressede datter, og Søren Bang 
Jensen er charmerende sød som handymanden 
Stefan. Sammen er de et stærkt hold og med Lisbet 
Dahl som kaptajn(inde) får de sammen navigeret 
forestillingen fint i land.”
Medvirkende: Lisbet Dahl, Sonja Oppenhagen, 
Susanne Heinrich, Joen Bille, Søren Bang Jensen, 
Jeanette Binderup-Schultz

Varighed: 2 timer og 20 min. inkl. pause
Foto: Thomas Petri

BJOWULF
Jysk Musikteater, lørdag den 3. november kl. 13:30

Rejs med Bjowulf og hans besætning i forsøget på at
redde et kongerige fra undergang i denne fantasi-
fulde, nyskabende og prisbelønnede genfortælling 
af det urgamle kvad.

Hvad ville du gøre hvis en klam og stinkende mo-
setrold på 500 pund hærgede din nye smukke hal? 
Kom tættere, sæt jer i hallen og lyt! Hør om den før-
ste royale depression, storslåede fester og en beryg-
tet svensker. Tilføj et vikingeskib, mindst én død-
sens farlig brydekamp og for god ordens skyld… en
vandkande?! 

Vær forberedt på eventyr og sæt sejl på denne hæs-
blæsende, prisbelønnede fortællerejse.

Idé, iscenesættelse, medvirkende: Jesper la Cour, 
som er en formidabel fortæller og skuespiller.

Komposition og medvirkende: Troels Kirk Ejsing
Varighed: 70 min. uden pause

HVEM VAR BJOWULF?
Et oldengelsk heltedigt handler om den nordiske 
kriger Beowulf (dansk Bjowulf) og hans kamp mod 
uhyret Grendel, Grendels mor og dragen. 
Handlingen foregår på Rolf Krakes tid omkring år 
500 og digtet menes at stamme fra omkring år 700.  
Digtet er på 3182 stavrimede linjer og tager 4 timer 
at læse op.
Der hersker uenighed om dateringen af digtet, hvis 
handling udspilles omkring år 500; meget peger 
dog på begyndelsen af 700-tallet. 
Beowulf-kvadet har med sin voldsomme handling 
og dramatik været forlæg for forskellige 
tegneserier, computerspil og film.
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