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Kære læser af nyhedsbrevet

Her kommer en undskyldning:

Der er rigtig mange historier om nye IT-systemer, som ikke virker, eller som er 
vanskelige at bruge. Det løb vi også ind i. Men nu skulle problemerne være løst på en 
simpel måde: Alle kan nu købe deres medlemskab ved at gå ind på vores egen 
hjemmeside og klikke på den røde knap BLIV MEDLEM. Resten skulle give sig selv. 
Du kan betale, printe medlemsbeviset, og dermed kan du købe billetter med rabat, når 
salget frigøres til medlemmerne omkring den 1. maj. Undskyld ulejligheden og tak for 
jeres tålmodighed.

Alle nuværende medlemmer modtager sæsonprogrammet med posten som sædvanligt.
De medlemmer, der ikke benytter en computer og internet, kan som tidligere bestille på 
en kupon, der sendes eller indleveres til JYSK MUSIKTEATER. 

Der vil på forhånd blive reserveret pladser for gangbesværede og andre som har behov 
for særlige pladser.

Turnépremiere
Nepo Teatrets KONSTALLATIONER med Troels Lyby og Marie Askehave har 
turnépremiere i Silkeborg. Det foregår i store sal i JYSK MUSIKTEATER mandag den 1. 
februar kl. 19:30. Vi tilbyder denne forestilling i løssalg for 150 kr. inkl. billetgebyr og fri 
garderobe. Med rabat er prisen kun 90 eller 70 kr. afhængigt af rabattypen. Unge under 
25 år kommer ind for 50 kr. 

Allerede den 24. januar kan vi præsentere forestillingen BODYPARTS for de mindste og
deres forældre og bedsteforældre. Her er prisen i løssalg 85 kr. Børn, som er medlemmer
af børneklubben, kan hver tage op til to voksne med for kun 50 kr. pr. billet. 

Godt Nytår og velkommen i det levende teater!

Hans Løkke

Formand for Silkeborg Teaterkreds
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TURNÉPREMIERE PÅ ”KONSTELLATIONER”
JYSK MUSIKTEATER MANDAG den 1. februar kl. 19:30

Med KONSTELLATIONER præsenterer NEPO TEATRET det ypperste inden for moderne 
Europæisk dramatik.

KONSTELLATIONER er en eksplosiv romantisk komedie om kærlighed, skæbne og den frie vilje. 

Nepo Teatrets udgave af KONSTELLATIONER er med Marie Askehave og Troels Lyby i 
rollerne som Marianne og Roland. De mødes, finder sammen, går fra hinanden, og mødes 
igen – en tryllebindende og romantisk rejse, der trodser grænserne for den verden, vi tror, vi 
kender. Er der forskel mellem valg og skæbne?
Den engelske succesdramatiker Nick Payne har her skrevet en rørende fortælling om liv, død 
og kærlighed, der appellerer til både den øvede og den uøvede teatergænger.
Forestillingen varer 60 minutter uden pause.

Da stykket har premiere i Silkeborg, kan vi ikke præsentere nogen anmeldelse, men blot 
nævne, at Aarhus Teater og Husets Teater i København tidligere har lavet deres version af 
KONSTELLATIONER som spillede for udsolgte huse. 

Her er er et par udpluk af de anmeldelser, som stykket høstede: 

Dagbladet Information: “Sæsonens stærkeste kærlighedsteater” 
Børsen: “Er man til et blændende flot, hot og godt teaterstykke, er KONSTELLATIONER på Aarhus 
Teater et mustdo”       
Århus Stiftstidende: “Alt går op i en højere enhed,... Når stykket på Aarhus Teater er så vellykket, 
skyldes det også, at tekst, skuespil, iscenesættelse, lyssætning og scenografi går op i så høj en enhed. ... Så
se at få set KONSTELLATIONER”       
Jyllands-Posten: “Rørende og velspillet komedie om et kærestepar til døden. … Hele herligheden tager 
kun en time. Men hvilken time. Opslugte af historien og alle de genkendelige følelser, og samtidig 
intellektuelt stimulerede over den rappe elegance, det hele serveres med. Begavet og livsnært teater.”     
     
Kristeligt Dagblad: “Den nyskabende KONSTELLATIONER på Aarhus Teater appellerer til både 
tanker og følelser. Det er elegant og lækkert teater.”       

2



BODYPARTS

 En humoristisk gyserfortælling for de mindste
JYSK MUSIKTEATER MANDAG den 24. januar kl. 15:00

To søskende kan ikke sove. Der er så mange 
lege, der mangler at blive leget! Men i seng skal
man jo.
Søvnen vil ikke komme og legen vil ikke 
stoppe. Dyner forvandler sig til hyggelige 
spøgelser og natlamperne til skovens ildfluer. 
De to søskende må finde balancen mellem 
fantasi og virkelighed på deres legende rejse 
gennem natten, der både er spændende og lidt 

skræmmende, men mest af alt sjov!

Body Parts er en humoristisk danseforestilling 
om at møde sig selv i mørket og komme ud på 
den anden side, i Uppercut Danseteaters helt 
særlige fusion af moderne dans og breakdance.

Teateravisen.dk skrev bl.a.:

…..begge performere har en fin kontakt til 
publikum. Og de har hver deres humor, som tydeligt
bliver opfanget af børnehavebørnene. Når Anne 
Nyboe leger vampyrmonster med tungen hængende 
sultent ud mod Fatih Berbers forskræmte 
muskeldreng, ruller latteren hos de små. Og når 
begge dansere gemmer sig under dyner og puder og 
spiller ’fine damer til hoffest’, er det unægtelig 
svært ikke at more sig. 

Målgruppe:     4 – 8 år

Varighed:        30 minutter
Dansere:          Fatih Berber & Anne Nyboe
Koreograf:       Louise Seloy
Dramatiker:    Cecilie Eken
Instruktør:      Torkild Lindebjerg
Musik:             Peter Peter
Scenograf:      Amanda Wickmann
Idé:                  Lone Nyhuus        Foto: Bahadir Berber
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