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Nyhedsbrev nr. 72
Kære læser af nyhedsbrevet

I dette nummer præsenterer vi hele 3 store forestillinger: Den dobbelte Reumert-vinder
VARMESTUEN, farcen RENT MEL I POSEN om politikeren med bilags-problemer og
endelig familieforestillingen MIO MIN MIO.
Hvis du køber et medlemskab inden for de næste måneder, vil du modtage det nye
sæsonprogram med mulighed for at få rabat og vælge de gode pladser.
Vel mødt i det levende teater!

VARMESTUEN
JYSK MUSIKTEATER TORSDAG den 18. februar kl. 19:30
VARMESTUEN som er skrevet af Anna Bro.
I 2014 vandt hun som dramatiker en
Reumert for denne forestilling.
Forestillingen fik også en Reumert for
bedste kvindelige birolle som gik til
Margrethe Koytu. Hun kommer også på
scenen i Silkeborg.
Folketeatret præsenterer "Tillsammans"
originale produktion fra Husets Teater.
Handlingen: Den sidste kutter har forladt
havnen, der nu præges af den almene, urbane
udvikling. Men på havnens værtshus fortsætter
de gamle sømænd med at komme. Sammen
med skæve eksistenser og stamgæster møder de
hver morgen op på Varmestuen. Trygt bænket i
de brune møbler og med jukeboksens
genkendelige musik i baggrunden, åbner de den
første kolde bajer med sidevogn.
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Anna Bro

Margrethe Koyto

En dag forvilder den unge pige, Seba, og
hendes kæreste, Arnold, sig ind fra kulden. De
er egentlig på vej ud at rejse, men Seba får job
på Varmestuen, som bliver hendes nye hjem.
Men hvem er Seba egentlig, og hvad sker der,
da Varmestuens „mor”, Connie, falder om på
gulvet? Hvor er Svens 10.000 kr.? Får Frank Pia
tilbage, nu han har mistet stemmen? Hvem
vinder en levende and? Og hvor går de alle
hen, hvis Varmestuen en dag lukker?
Varmestuen afspejler behovet for at have et
sted at gå hen, samt behovet for et fast
holdepunkt i en foranderlig verden.

Medv.: Margrethe Koytu, Hans Henrik
Clemensen, Kristian Holm Joensen, Christine
Exner, Andreas Berg Nielsen, Lars Topp
Thomsen, Lykke Sand Michelsen

Varighed: 2 timer inkl. pause

RENT MEL I POSEN
JYSK MUSIKTEATER FREDAG den 26. februar kl. 19:30
Hvor mange bilag kan der være i en
skotøjsæske?
Må man trække sine gardiner fra?
Skal man eje et hundehus for at kunne passe sit
politiske arbejde?
Hvor loyal er en underbetalt aupair fra
Letland?
Hvad med sønnens lejlighed og spillegæld?
Og hvad har den korrekte og sirlige Rotweiler
mon selv at skjule?
Med denne forrygende farce leverer
COMEDIETEATRET atter en skarp og
underholdende forestilling:
Robert drømmer om en ministerpost i den
næste regering, hvilket bare lige kræver et raskt
partiskifte fra De Røde til De Blå, som står til at
vinde det kommende valg. Der er bare lige det
at hjemmet er proppet med inventar købt på
skatteydernes regning – og de blodtørstige
medier giver sig pludselig til at snage i noget
så ligegyldigt som politikeres bilag – og
”Rotweileren” fra De Blå kommer på
kontrolbesøg ...
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MIO MIN MIO
JYSK MUSIKTEATER LØRDAG den 5. MARTS kl. 16:00

Et musikalsk eventyr om venskab, kærlighed og mod
Astrid Lindgrens fortælling om Bo på 9 år er
rost af anmelderne. Bos mor er død. Han har
aldrig kendt sin far Han ved, at hans egen far
er et godt menneske, der går rundt ude i
verden og leder efter Bo, fordi han savner ham.
Så en dag forsvinder Bo: Han møder en dame,
som giver ham et postkort til „Kongen af
Landet i det fjerne“, og der står, at Kongens søn
snart kommer hjem. Bo finder ud af, at han i
virkeligheden hedder Mio, og HAN er kongens
Fotos: Thomas Petri
søn.
Kongen minder en hel del om hans bedste vens
far – og kongen elsker virkelig sin hjemkomne
søn. Han får også en ny ven, Jum-Jum – som
minder ret meget om hans bedste ven! Og
alting er meget bedre i dette land end
derhjemme. Bortset fra, at i Landet Udenfor
hersker den onde ridder Kato, som stjæler børn
og giver dem stenhjerter. Selvom Prins Mio kun
er et barn, bliver det hans opgave at drage ud
sammen med Jum-Jum og bekæmpe
ondskaben. Det bliver et farefuldt eventyr, der
kræver mod.
Mio, min Mio er en rørende og smuk fortælling
om en dreng, der bruger fantasien til at gøre sin
verden bedre.
Medvirkende:
Marie Tourell Söderberg,
Kristine Yde, Kristian Boland,
Nastja Arcel,
Peder Holm Johansen,
Teerawat Mulvilai,
Karis Zidore,
Sandra Liaklev Andersen
Anbefales til børn fra 6 år
Varighed: 1 time og 50 min. inkl. pause
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