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Nyhedsbrev nr. 115 20-04-19

Kære teatergænger
Sæsonens sidste forestilling er den 1. maj kl. 19:30 med operetternes operette, FLAGERMUSEN med 
Operettekompagniets sangere og musikere. Lige inden forestillingen er der kl. 19:00 gratis introduktion til 
operetten i foyeren i Jysk Musikteater. Glæd jer til en fantastisk musikalsk oplevelse!
Vi er ved at lægge sidste hånd på programmet for både børn og voksne for sæsonen 2019-2020. Det 
bliver præsenteret i Kedelhuset den 7. maj kl. 16:30-18. Vi glæder os til at se jer til denne festlige 
eftermiddag. Vi serverer en forfriskning, og alle er velkomne. 
Der vil lige efter præsentationerne og i de følgende dage blive mulighed for medlemmer af Silkeborg Teaterkreds til 
at købe billetter og vælge de ønskede pladser. Løssalget åbner onsdag den 29. maj kl. 13:00. Vi ændrer 
mulighederne for rabat således, at du som medlem får 20% rabat allerede ved køb af den første forestilling. Ved køb 
af 6 forestillinger på én gang får du 30% rabat. 
Vi erindrer om vores busture til Det Kgl Teaters KONG ARTHUR på Moesgaard 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!

FLAGERMUSEN af Johann Strauss den yngre
Jysk Musikteater, Store sal, 1. maj kl. 19:30 - Varighed: 2 timer og 15 min inkl. pause

Husk den gratis introduktion af operetten kl. 19:00  i foyerenHusk den gratis introduktion af operetten kl. 19:00  i foyeren

Atter i år afslutter Operettekompagniet sæsonen. Nu 
med operetternes operette, Flagermusen fra 1874. En 
munter fortælling om mænd og kvinder, der narrer 
hinanden, om arrestationen af en falsk ægtemand og 
om utroskab og sød hævn. Operettekompagniet har et 
ensemble af sangere og musikere af den højeste kaliber
indenfor det klassiske musikliv i Danmark. 

Johann Strauss den yngres mesterlige stykke har alt, 
hvad man forbinder med den uimodståelige genre og 
en helstøbt aften i teatret! OperetteKompagniets tredje 
produktion i rækken byder på en rolleliste af den 
allerbedste skuffe herhjemme. Turnéen rundt i 
Danmark afsluttes i Silkeborg! Glæd jer til at komme 
og høre musikken og alle de kendte melodier.  

Billederne er fra opførelsen på Teatermuseet i Hofteatret
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Persongalleriet:

ROSALINDE ......….... Signe Asmussen
EISENSTEIN .............. Bo Kristian Jensen
FALKE ........................ Frederik Rolin
ADELE ........................ Lisbeth Kjærulff
ORLOFSKY ................ Tuva Semmingsen
ALFRED ..................... Thomas Peter Koppel
BLIND / FRANK ....... Anders Christensen &  
mmmmmmmmmmmJonathan Koppel
IDA .............................. Denise Wencke Gjernøe

BATTRIOEN ledet af kapelmester Carol Conrad

Musikalske arrangementer: Carol Conrad
Tekstbearbejdelse: OperetteKompagniet
Instruktion: Thomas Peter Koppel
Koreografi: Henriette Brøndsholm

Forestillingen præsenteres i samarbejde med 
Boligkontoret Danmark, se annoncen på næste side.
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