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Overskrifter:
 Juleforestilling for voksne med fælles
spisning og hygge i restaurant Stryget
 Nytårsopera med Mozarts
DON JUAN med Den Fynske Opera
 Juleevangeliet som teater for børn

Læs programmerne på:
www.silkeborg-teaterkreds.dk

www.boerneteater-silkeborg.dk

Den 12. december arrangerer Teaterkredsen spisning i samarbejde med Restaurant 
Stryget inden juleforestillingen OG HER LUGTER BRUNT OG BRÆNDT. Husk at 
bestille bord i god tid under ”tilkøb” på https://jmts.dk/program/og-her-lugter-brunt-
og-braendt/! 
Den 8. december er der juleforestilling for børn med JULEEVANGELIET inspireret af 
Selma Lagerlöfs ”Kristuslegender” - https://jmts.dk/program/juleevangeliet/ 
Og den 3. januar har vi nytårsopera med Den fynske Opera som opfører DON JUAN. 
Det regnes for det bedste stykke musik, som Mozart komponerede. Har du ikke set 
opera før, er det et godt sted at starte! - https://jmts.dk/program/don-juan-opera-af-
mozart/
Husk at støtte den lokale teaterforening: Bliv medlem af Silkeborg Teaterkreds og få rabat på alle 
forestillinger: https://jmts.dk/program/medlemskab-teaterkredsen-2019-20/ 

Du kan bruge både billetter og medlemskaber som julegave! Ring 86 82 18 44Du kan bruge både billetter og medlemskaber som julegave! Ring 86 82 18 44
Rigtig god fornøjelse i det levende teater!

OG HER LUGTER BRUNT OG BRÆNDT
- en barok jule-krimi-komedie

Jysk Musikteater, Teatersalen den 12. december kl. 19:30

Kom og hyg jer med lækker julemad inden
forestillingen 

Silkeborg Teaterkreds tilbyder sammen med restaurant
STRYGET i Jysk Musikteater følgende menu til kun 148 kr. :

Confiteret and med stegte kartofler,
honningbagte rodfrugter og portvinssauce

Sidste frist for køb er 10. december. Der er begrænset antal
pladser i restauranten. 

Bestil på dette link: 

https://jmts.dk/restaurant-og-cafe/julemenu-2019/ 

eller i forbindelse med køb af forestillingen

Jyllands-Posten skrev "Denne højst 
utraditionelle og meget originale 
julekomedie flyver afsted"

https://jmts.dk/restaurant-og-cafe/julemenu-2019/
https://jmts.dk/program/medlemskab-teaterkredsen-2019-20/
http://www.boerneteater-silkeborg.dk/
http://www.silkeborg-teaterkreds.dk/
https://www.facebook.com/pages/Silkeborg-Teaterkreds/190774041057922


Juleaften SKAL lykkes. Det skal den bare. Der er simpelthen 
ikke plads til fejltagelser eller improvisationer. Det skal være 
som planlagt, det skal være fejlfrit og det skal være hyggeligt!
Sådan er det. Og det ved alle. Så når juleaften alligevel går 
galt, er der kun én ting at bruge julenatten på mens højtidens 
budskab om barmhjertighed fordøjes: Forklaringer skal findes 
og den skyldige udpeges.
Og i denne forestilling, hos den ellers så juleglade familie, ER 
det gået galt – grueligt galt. Så de tre tilbageværende bruger 

julenatten på at finde ud af hvad fanden der gik galt juleaften, 
mens resten af selskabet er gået i seng eller er løbet skrigende 
væk.
Som i ethvert rigtigt juleeventyr banker det på døren denne 
sene nat. Og når man hele december er blev stopfodret med at 
der ikke var plads i herberget, så man ved godt at der skal 
rummes og lukkes ind – også selv om det ikke lige var sådan 
man havde bestemt at juleaften skulle være. Men nogle gange 
skal en juleaften virkelig være dårlig, for at den kan blive god 
igen.
Medvirkende: Frank Thiel, Maja Juhlin, Mathias Bøgelund og
Josephine Reumert Grau
Varighed; 2 timer og 15 min. inkl. pause
Tilladt for børn over 15 år 

Puplikums-indtryk: 
Fuldstændig forrygende vanvittigt og 
mega morsomt. 

DON JUAN – opera af Mozart med Den Fynske Opera
Jysk Musikteater, Teatersalen, den 3. januar 2020 kl. 19:30

Mozart kaldte ”Don Juan” for en komedie. Det er den 
også – men en mørk komedie. Adelsmanden, levemanden
og skørtejægeren Don Juan nægter sig intet i livet, især 
ikke på damefronten. Han tager for sig i tilværelsen uden
at spørge, og hvis det kræver løgne, vold og endda mord, 
holder han sig ikke tilbage. 
I hans slipstrøm møder vi de fortumlede mennesker, hvis 
liv han har vendt på hovedet. Kvinderne går mere eller 
mindre frivilligt erotisk kaos i møde, men når Don Juan 
rykker videre til næste erobring, må de hævne sig, bl.a. ”Kun at elske én er at svigte alle de andre” 
med hjælp fra de mænd, de selv har bedraget. Også Don 
Juans forpryglede tjener får nok af at skrive nedlagte 
damer i mandtal. Don Juan er på den ene side en morsom 
forvekslingskomedie og på den anden side et intelligent 
studie i dæmonisk livslyst og seksuel besættelse. 
Operafortællingens hæsblæsende og morsomme dialog er 
på dansk, mens Mozarts udødelige musik synges på 
italiensk. 

Det er for kendere, for de let øvede og
især for dem, der aldrig har set en 
opera før. Forestillingen er en 
samarbejdsproduktion mellem 
operatruppen Non Tardar og Den Fynske 
Opera, og er på turné i hele landet. 

VARIGHED: Ca. 2. timer inkl. pause
MEDVIRKENDE: Mette-Maria Øyen, Stina 
Schmidt, Jacob Bloch Jespersen, Bo Kristian 
Jensen, Thomas Storm og Jacob Beck m.fl. 



JULEVANGELIET 
Jysk Musikteater, Musiksalen, den 8. december kl. 13:00 og kl. 15:00

Fra 5 år og op

Teateranmeldelser.dk skrev:
Selma Lagerlöfs Juletestamentet er med Det lille Turneteater i 
rigtig følsomme og smukke hænder. En tid for 2019 år siden 
bliver poetisk portrætteret, med en enkel scenografi, i en 1 
mands forestilling, hvor dukker, lys, lava , engle og 
meningen med livet berøres, gennem en anderledes fortalt 
jesusfortælling, der virkelig får en til at mindes julens og 
ikke mindst livets vigtigste essens – kærligheden. For 
historien om Marias vandring gennem det golde landskab, 
med soldatter og gribbe, og Josef støtte på ryggen af æslet, 
frem til fødslen i stalden – er i virkeligheden en af verdens 
aller vigtigste og smukkeste fortællinger. Symbolik og 
billeder er så smukt skabt, og lige så vi tabes, træder 
skuespilleren frem og fortæller om de forskellige scenarier 
vi lige har set – et magisk øjeblik- og enkel og netop poetisk 
magi kan stykket virkelig.
Skuespiller Peter Holst, musiker Bebe Risenfors. instruktør 
Jacques Matthiessen og scenograf Kristian Knudsen har 
skabt en lille magisk forestilling, der i den grad fortjener at 
blive set og vist på skoler og talt om med voksne bagefter – 
for hvad end man tror på Gud eller ej, så er kærligheden og 
livet det vigtigste – og en utrolig stor del af vores kultur. En 
forestilling, der på ingen måde handler om nisser, gaver 
eller mad, men om en kæmpe del af vores kulturarv og 
vigtigste budskab – om tiden om til Jesu fødsel.
Så absolut – se Det lille Turneteaters Juletestamentet- og har 
du et lidt mindre barn med , så tag det på skødet, for 
stykket er lidt uhyggeligt af og til, og alle os voksne var 
virkelig rørte og taknemmelige for at blive mindet om netop
skønheden og vigtigheden i fortællingen her.

Skuespiller: Peter Holst
Musik: Bebe Risenfors
Instruktion: Jacques Matthiessen
Scenografi: Kristian Knudsen
Lysdesign: Pernille Plantener Holst
Producent: Det lille Turnéteater
Målgruppe: Fra 5 år og op.
Varighed: Ca. 35 min. uden pause.




