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Kære teatergænger
Hvorfor blev salget af DONG til Goldman Sachs en møgsag? Hvad skete der? Skal vi bare glemme det? Se den 
satiriske CORYDONG i Jysk Musikteater fredag den 26. april kl. 19:30 med skuespillerne og komikerne Kristian 
Halken og Ina-Miriam Rosenbaum. For produktionen står Off Off Produktion.
For de 7-11-årige og deres forældre eller bedsteforældre er der lørdag den 27. april den spændende 
forestilling TAMME TIGRE FINDES IKKE. 
Vi erindrer om vores busture til Det Kgl Teaters KONG ARTHUR på Moesgård den 20. og 21. 
juni som blev annonceret i nyhedsbrev nr. 112. Sidste frist for bestilling er rykket til den 1. maj.
Rigtig god fornøjelse i det levende teater!

CORYDONG
Jysk Musikteater, Store sal, 26. april kl. 19:30 - Varighed: 2 timer inkl. pause.

CoryDONG - Det bedste for Danmark er den 
satiriske og dokumentariske forestilling om salget 
af DONGs aktier til Goldman Sachs. Forestillingen 
går bag om hændelserne og dem der var 
allertættest på beslutningen om at sælge til den 
amerikanske investeringsbank med det blakkede ry.
Hvad skete der? Hvordan blev en 
socialdemokratisk finansminister pludselig så glad 
for privatisering?

”Samspillet mellem folkestyre og erhvervsliv er relativ 
ubelyst og dukker op som et isbjerg, hver gang 
privatisering af Statens ejendom er på tale. Ofte sættes 
vi som borgere uden for døren. CORYDONG forsøger at
sparke døren ind og sejle ind i isbjerget.” Ina-Miriam 
Rosenbaum

Ina-Miriam Rosenbaum

Christian Halken

Med fokus på tidligere finansminister Bjarne 
Corydon, tidligere bestyrelsesformand i DONG 
erhvervsmanden Fritz Schur, tidligere direktør for 
DONG Anders Eldrup, nuværende direktør for 
DONG/Ørsted og en del andre spillere i sagen, 
forsøger skuespillerne Kristian Halken og Ina-
Miriam Rosenbaum at få svar på nogle af de 
spørgsmål, som stadig er ubesvarede inden sagen 
for alvor går i vores fælles Glemmebog.

1

Stadig ledige billetter med buskørsel 

direkte til k
amppladsen!

http://www.boerneteater-silkeborg.dk/
http://www.silkeborg-teaterkreds.dk/
https://www.facebook.com/pages/Silkeborg-Teaterkreds/190774041057922


Forestillingen er nr. 2 i Projekt Glemmebogen - 
teater om møgsager fra Christiansborg, som er på 
vej eller er gået i vores kollektive Glemmebog.

Udover de to skuespillere, medvirker i 2. akten 
journalisten Sofie Buch Hoyer samt en særlig 
'aftenens gæst', som er med til at perspektivere 
sagen sammen med publikum. Det bliver i 
Silkeborg Signe Munk, næstformand i SF.

Forestillingen har premiere d. 23. april 2019 på 
turné.

Sofie Buch Hoyer

Dramatiker: Henrik Szklany
Instruktør: Liv Helm
Scenograf: Signe Krogh
Skuespillere: Kristian Halken og Ina-Miriam 
Rosenbaum & journalist Sofie Buch Hoyer
Journalistisk konsulent: Anders-Peter Mathiasen
Ekstern Konsulent: Poul Nyrup Rasmussen
Produktionen er støttet af Statens Kunstfond, 
Bikubenfonden og Dansk Skuespillerforbund

TAMME TIGRE FINDES IKKE

Jysk Musikteater, Lille sal, lørdag den 27. april kl. 15:00
TAMME TIGRE FINDES IKKE er vidunderligt 
teater for dig og dine børn eller børnebørn fra 7 år. 
Det er også for os som elsker cirkus og uhyggelige 
historier. Forestillingen bygger på en virkelig 
historie fra Amerika, dengang man havde tigre i 
cirkus. Den er spækket med spænding og humor, 
men også kærligheden til livet med alle dets sejre 
og nederlag.
Det går fantastisk godt i meget, meget lang tid, men
pludselig en dag, hvor en lille ting bliver 
anderledes, så.... 

Foto: Claus Stener

Den handler om mod og viljen til at gå efter dine 
drømme, om tro på egne kræfter, om at verden 
ligger foran dine fødder hvis du tør og bliver ved. 
Forestillingen rummer også vejen videre frem når 
alt går rigtig, rigtig galt. 

Varighed: 55 min. 
Instruktion: Alex Byrne
Scenograf: Marie Rosendahl Chemnitz
Teknik: Elke Laleman
På Scenen: Maja Skovhus Rehøj og Anna Panduro

2



3




