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Overskrifter:

 Teater Next: DOPPLER
 Det Kgl. Teater: SCENER FRA ET
ÆGTESKAB
 Louise Schouw Teater: VILLADS FRA
VALBY – sikker i trafikken

Læs programmerne på:
www.silkeborgteater.dk
www.boerneteater-silkeborg.dk

Godt nytår! - Vi ses i det levende teater!
Efter den forrygende start med Den Fynske Operas opførelse af DON JUAN den 3. januar er der
mange forestillinger at se frem til:
DOPPLER af Teater Next, baseret på kultromanen af Erlend Loe, opføres den 30. januar.
Allerede den 5. februar får vi fornemt besøg af Det Kg. Teater med SCENER FRA ET
ÆGTESKAB.
For børn og deres voksne er der VILLADS FRA VALBY – SIKKER I TRAFIKKEN den 25.
januar.
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/

DOPPLER
- efter Erlend Loes kultklassiker
Jysk Musikteater, Teatersalen den 30. januar kl. 19:30
Vi præsenterer en helt ny dramatisering af den norske kultklassiker af Erlend Loe fra
Teater Next.
Andreas Doppler vågner efter et cykelstyrt op i en hidtil
ukendt ro: Ingen enerverende sange fra børne-tv og ingen
spekulationer om fliser til badeværelset – faktisk absolut
ingenting. Bortset fra en ufravigelig trang til at bosætte sig i
den nærmeste skov. Helt alene. Doppler lægger en seddel
til konen og børnene om at de ikke skal vente med
aftensmaden, og så drager han til skovs. Han skifter sin
familie ud med en elgkalv, hvis mor han med sin kniv har
dræbt.
Der er lagt op til grin og eftertænksomhed i historien om en
familiefar i eksistentiel krise. På vanlig vis får Erlend Loe
spundet samfundskritik og sin efterhånden karakteristiske
universalfortælling om en ung mand i krise ind i knastør
humor og tilbagelænet frækhed.
Medvirkende: Peter Zandersen, Josephine Raahauge og Peder Holm Johansen
Varighed: ca. 90 min. uden pause

SCENER FRA ET ÆGTESKAB – med Det Kgl. Teater
Jysk Musikteater, Teatersalen, den 5. februar 2020 kl. 19:30
Se Stine Stengade og Morten Kirkskov i det intense
par-drama, hvor rollerne i denne specielle udgave af
klassikeren er byttet om. Nu er det kvinden, der
forlader mand og børn for en yngre model.
Både anmeldere og publikum er stærkt begejstrede for
forestillingen, der allerede har spillet i Skuespilhuset i
Det Kongelige Teater over to sæsoner.
Johan og Marianne bor skønt, er forældre til to søde
børn og har begge et godt arbejde. Tilsyneladende
lykkelige. Men under overfladen ulmer en
frustrerende higen efter ægte kærlighed.

Scener fra et ægteskab havde urpremiere som miniserie
på tv i 1973 og lagde gaderne øde. Tusinder af par
styrtede til familierådgivning, og Bergman fik
hemmeligt nummer.
Bergman sagde selv om manuskriptet: ”Det tog to en
halv måned at skrive disse scener. Det tog et voksenliv at erfare dem«. Hans portræt af
et ægteskab i forfald var en knivskarp fremstilling af magtforholdet mellem kønnene.
Du kan læse mere om dramaets historie og
Om stykket
baggrund ved at klikke her:
Læs et interview med Stine Stengade her:
Stine Stengade

Læs et interview med Morten Kirkskov her:
Morten Kirkskov

Varighed: 2 timer 15 min. inkl. pause

Jysk Musikteater, Teatersalen, den 25 januar kl. 15:00
Fra 4 år og op
Villads bor i Valby sammen med sin mor
og far, sin storesøster Amalie og sin nye
baby-lillesøster. Han er en helt almindelig
dreng, og selvom han sommetider får
skæld-ud, laver han aldrig ballade med
vilje. En dag beslutter han sig for, at han
vil hjælpe sin mor med at købe ind. Men
det skal være en overraskelse, så han
fortæller hverken hende eller far om det.
Hans bedste ven, Frida, vil meget gerne
med, så mens Villads’ mor sover til
middag med lillesøster, lister de to venner ud af huset. Villads ved godt, at man skal
passe på ude i trafikken, og han har lært at se sig rigtig godt for. Men når man er Villads
fra Valby og sprængfyldt med gode ideer, så går tingene aldrig helt som planlagt.
Villads figuren er brugt i Børneulykkesfondens
kampagner for trafiksikkerhed - bl.a. i bogen “Sikker i
trafikken”. Forestillingen byder på musik, sang, sjov
og spænding for hele familien - og er samtidig en
lærerig oplevelse for vores yngste trafikanter, der fra
deres pladser får lov at hjælpe Villads, så han
kommer hjem igen i god behold.
Medvirkende: Oliver Lundqvist, Marianne Bøgelund,
Gunvor Reynberg og Allan Helge Jensen
Iscenesættelse: Louise Schouw
Varighed: 65 min. uden pause
Teateravisen skrev: ”Der er fuld fart på Villads, og det er
der også på forestillingen om den kvikke knægt fra Valby ...... Det er erfarne folk, der står bag
forestillingen, der er en klar og mundret dramatisering af en af Anne Sofie Hammers populære
bøger om Villads fra Valby.”

