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Kære læser af nyhedsbrevet

Igen i år lægger vi fra kaj med Hejren. Det sker den 22., 23. og 24. august med den musikalske 
forestilling "Je suis STORM P. - et spørgsmål om ytringsfrihed". Den er produceret af Det 
Flydende Teater / Teatergrad. Det er den anden af deres forestillinger om danske kunstnere 
under besættelsen. Forestillingen spiller rundt i hele Danmark, men det er kun i Silkeborg og 
på Furesøen, at det foregår til søs! Sejlturen er inkluderet i billetten.

Je suis STORM P. handler om  Storm P. som den satiriker og 
humoristiske tegner som vi alle kender så godt, men som 
kommer i et voldsomt dilemma i forhold til nazisterne. Hans 
tegninger blev bragt i Tyskland. Kunne han som tegner 
risikere sit liv ved at lave satire om nazisterne? Tre 
skuespillere beretter hver om sider af Storm P.: Den 
fredselskende satiriker, klovnen og den rå og beregnende 
type.

Forestillingen har naturligvis  Storm P.'s finurlige apparater 
og opfindelser med. Det er et musikalsk stykke, hvor 
musikeren Henriette Groth betjener sig af Storm-P.-
instumenter. Skuespillerne er Sandra Yi Sencindiver, Katrine 
Høj Andersen og Pelle Nordhøj Kann. Stykket er skrevet af 
Andreas Garfield, instrueret af Leiv Arne Kjølmoen, og 
scenografien står Lisbeth Burian for. 

Forestillingen er rost af anmelderne:

5 stjerner: Intelligent komedie om Storm P. og ytringsfriheden
Jyllands-Posten, Henrik Lyding

Je suis Storm P. rammer i det hele taget kunstnerens dilemma så 
klart og så fysisk, at man ikke kan undgå at mærke splittelsen i sig 
selv som tilskuer.
Information, Anne Middelboe Christensen

5 stjerner: En stærk og uventet historie om tegneren Storm P. smukt
formuleret af Det Flydende Teater[...]. gregersdh.dk
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Generalforsamling den 16. september kl. 17:00 i JYSK MUSIKTEATER, lille sal

Vi minder om generalforsamlingen for 
medlemmer af Teaterkredsen. Der vil 
blive skænket en forfriskning under 
mødet. 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til 
at møde op til denne hyggelige 
sammenkomst. Hvis du ikke er medlem, 
kan du nå at blive det  - og opnå rabat og 
andre medlemsfordele. 

Efter generalforsamlingen er der spisning.
Hvis du ikke har bestilt mad (som inkl. 
drikkevarer), er det stadig muligt på 
internetadressen: 
http://jmts.billetten.dk/index/eventdetails/event
no/58468 

Der er følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger regnskab til 

godkendelse og orienterer om foreløbigt 
budget herunder forslag til kontingent.

4. Indkomne forslag:
a) fra bestyrelsen
b) fra medlemmer

5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
Kandidaterne får lejlighed til en kort 
præsentation af sig selv ift. 
bestyrelsesarbejdet.

6.  Valg af revisor.
7.   Eventuelt.

       

Kommende forestillinger som omtales i næste nyhedsbrev:

2xBeckett (DEN SOM FALDER + HVA' JOE) 
Fredag den 16. september kl. 19.30 Store Sal, JYSK 
MUSIKTEATER

Medvirkende:  Kirsten Olesen, Anders Hove, Thomas Mørk, 
Johannes Lilleøre,  Mette K. Madsen, Morten Eisner og Ulver 
Skuli Abildgaard 

Producent: Det Kgl Teater

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN
25. september kl. 15:00 
Oplev den rørende og morsomme fortælling om den frække 
klatremus, hans bedste ven Morten Skovmus, den farlige Mik-
kel Ræv, den rare Bamsefar og alle de andre folkekære karakte-
rer i den forrygende forestilling. Se eller gense Teater V’s 
prisvindende og anmelderroste opsætning af Thorbjørn Egners 
kendte klassiker med alle de kendte sange: “Når en 
peberkagebager”, “Den som spiser gulerødder”, “Hip hurra for 
bamsefar. 
Producent: Teater V
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