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Nyhedsbrev nr. 106
Kære teatergænger

Året afsluttes med den musikalske og satiriske julecabaret ANDENS VERDENSHISTORIE fra Café
Liva i København. Glæd jer til en festlig musikalsk og satirisk oplevelse med nogle af dansk revys
morsomste revyskuespillere, komponister og kapelmestre. Har du lyst til at være med, så er der stadig
billetter på linket http://www.jmts.dk/arrangementer/andens-verdenskrig-julecabaret

Glædelig Jul!

JULECABARETTEN ”ANDENS VERDENSHISTORIE”
Jysk Musikteater, mandag den 17. december kl. 19:30
De medvirkende:
Karsten Jansfort er en gammel kending i Silkeborg. Nogle kan
sikkert huske ham i rollen som professor Higgins i Silkeborgmusicalen MY FAIR LADY i 2008 i en suveræn fortolkning.
Gennem ca. 10 år var han leder af Komedieteatret og selv på scenen.
Vi har vist mange af deres forestillinger i Jysk Musikteater. De var
alle med grine-garanti. Den sidste inden teatret lukkede og slukkede
i 2016 var RENT MEL I POSEN. Min favorit er VELKOMMEN I
KLUBBEN i 2009, som foregik bag kulisserne i EU-parlamentet, men
også NÅR KATTEN ER UDE... i 2012 og FÆRDIG MED FYRRE I
2014 var helt suveræne komedier, som i den grad faldt i publikums
smag. Nu har vi chancen for at opleve Karsten Jansfort i den rolle,
hvor han er helt i sit es: som revyskuespiller.
Jacob Morild er skuespiller, instruktør, dramatiker, tekstforfatter,
satiriker m.m.m. Han har været vidt omkring bl.a. som redaktør &
chef for P3's radiosatire DET DER OM SØNDAGEN 1992-1995;
revydirektør på Mogenstrup-revyen 1995-1997; viceredaktør på TV2s
UGEN DER GAK 1995-1996 - desuden optrådt på Nørrebros Teater,
AmagerScenen, Det Ny Teater, Privat Teateret, FolkeTeateret,
Græsted Revyen, Rottefælden i Svendborg, Nykøbing F.-revyen,
Hjørring Revyen og mange andre steder. Siden 1987 har han i Café
Liva stået i spidsen/været involveret/skrevet/spillet med i - over 50
cabaretter til dato. Siden 1999 har han desuden været kunstnerisk &
administrativ leder af Café Liva. Jeg har oplevet ham mange gange,
og glæder mig vildt meget til forestillingen.
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Thomas Pakula er musiker, komponist & arrangør på bl.a. Nykøbing
F. revyen & Det Ny Teater. Han skrev i 1999 musik til børneforestillingen "Englen og den Blå Hest" på EgnsTeateret Masken.
Fra 1998 TV (DR) "Musikbutikken" (som keyboardspiller og
arrangør) samt "Fællessang på Bakken" (key+arr.), Det Danske
Melodi Grand Prix 1999 (key+komp.). Han er - og har været i en
årrække - kapelmester og hovedkomponist på Sønderborg-Revyen,
Randers Revyen og Odense VinterRevy. Han startede på Liva som
kapelmester på den Reumert-prisbelønnede cabaret IND TIL BENET
i 2001 - og har siden været involveret i utallige julecabaretter o.m.a.
på Café Liva. Udover Reumertprisen i 2001, er han bl.a. blevet kåret
til Årets Revykomponist i 2005 & i 2015 - og har desuden været
Reumert-nomineret 2 gange
Morten Wedendahl er pianist, kapelmester og komponist. Han har
skrevet og akkompagneret mere end 20 kabareter på Café Liva siden
1987 og arbejdet som kapelmester ved sommerrevyer og
musikforestillinger som Sebastians Klokkeren fra Notre Dame
Folketeatret/Det Danske Teater 2004 og Willy Russels Blodbrødre Det
Danske Teater 2005.
Hans værker tæller bl.a. Swing Sisters på Hvidovre Teater 1992;
Helsingør-revyen 1998; Pippi på Det Danske Teater 1999; Nykøbing Frevyen 1999-2002; Byens Bedste Bryster på Rialto Teatret 2000; Let it be
Swing på Det Ny Teater 2003 og Love me do på Café Liva 2004.
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