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Kære publikum
Den nye sæson begynder med Det Flydende Teaters anmelderroste forestilling MARTYREN MUNK.
Det foregår på skibet Hejren den 29.-31. august kl. 19:30. Oplev denne fremragende musikalske
forestilling på en sejltur på Silkeborgsøerne, som er inkluderet i prisen takket være tilskud fra Silkeborg
Kommune.
Den 30. august fejrer vi teaterkredsens 50 års jubilæum med en reception kl. 15-17.30 i Kedelhuset for
vore medlemmer og samarbejdspartnere. Der vil blive underholdning med Figaros og gratis udlevering af
et eksemplar af den nye lokalhistoriske bog ”Rejsende teater i Silkeborg” til alle medlemmer og
samarbejdspartnere. Hvis I endnu ikke er medlemmer, kan det nås endnu, men nye medlemmer skal
tegne et familiemedlemskab på 200 kr. for at få bogen gratis. Familiemedlemskabet giver mulighed for at
købe to billetter pr. forestilling med rabat ved køb af mindst 4 forestillinger. Dertil kommer de øvrige
medlemsfordele. For børn og unge er der særlige rabatter.
Alle medlemmer af Teaterkredsen får desuden tilsendt programmet, således at I kan købe billetter inden
løssalget starter. Hvis du ikke har fået det nye sæsonprogram, så kan du hente det på vores hjemmeside
eller i JYSK MUSIKTEATER.
Bestyrelsen i Silkeborg Teaterkreds
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MARTYREN MUNK
HEJREN, Hjejleselskabet, Sejsvej 2, 8600 Silkeborg
Tirsdag den 29., onsdag den 30. og torsdag den 31. august kl. 19:30
Det er fortællingen om den antiparlamentariske digterpræst Kaj Munk, hvis kompromisløshed har gjort ham til en af de mest omdiskuterede personer fra 2. Verdenskrig. Men det er
også historien om en legesyg mand, der rev en
dag ud af kalenderen for at kælke med sine
børn, som kørte bil uden førerbevis og gik på
jagt uden jagttegn. Og så er det beretningen om
en mand, der insisterede på, at kærligheden og
mennesket kom før alt andet. Selv var han en af
de modigste danskere på sin tid.
I sin anmeldelse skriver Anne Middelboe, at
MARTYREN MUNK griber sin tilskuer. Ikke
nostalgisk og højstemt, men nøgternt og jordnært.
Forestillingen virker ekstremt moderne i sin klare
splittelse mellem idealer og virkelighed. Den bliver
et eksistentielt portræt af en mand, der søger en
indre sandhed – samtidig med at han konfronterer
sig selv med hverdagens barske politiske nyheder.
Jyllands Posten skriver at ...det er begavet gjort,
uafbrudt interessant, med Brian Hjulmand som en
umanerligt vellignende Munk …
Kristeligt Dagblad: Det er … en vigtig og
hyperaktuel historie om idealismen og dens pris.”
Børsen skriver at det er .. begavet teater med
eftertænksom bagtanke. Så kort kan det siges …

Det Flydende Teater har igennem de seneste 10
år portrætteret store danske kulturpersonligheder, der kan sige os noget vigtigt om den tid, vi
lever i nu. Og Munk er ingen undtagelse. Dette
er den tredje forestilling i en trilogi.
I 2015 sejlede vi med GRINET & DØDEN og i
2016 med JE SUIS STORM P.
Medvirkende: Brian Hjulmann, Lise Lauenblad, Ene Øster Bendtsen og Marie Louise von Bülow –
Dramatiker: Hassan Preisler – Komponist: Marie Louise von Bülow
Scenograf: Nikolaj Heiselberg Trap – Instruktør: Pelle Nordhøj Kann
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Generalforsamling den 18. 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.

Der er følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger regnskab til
godkendelse og orienterer om foreløbigt
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til
budget herunder forslag til kontingent.
at møde op til denne hyggelige
4. Indkomne forslag:
sammenkomst. Hvis du ikke er medlem,
a) fra bestyrelsen
kan du nå at blive det - og opnå rabat og
b) fra medlemmer
andre medlemsfordele.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Efter generalforsamlingen er der spisning.
Kandidaterne får lejlighed til en kort
Hvis du ikke har bestilt mad (som er inkl.
præsentation af sig selv ift.
drikkevarer), er det stadig muligt på
bestyrelsesarbejdet.
internetadressen:
6. Valg af revisor.
www.jmts.dk/arrangementer/platte7. Eventuelt.
generalforsamling-stk

Efter generalforsamlingen den 18. september kan du se forestillingen HVEM SPILLER UD? fra
Vendsyssel Teater med Susanne Heinrich og Peter Schrøder i rollerne.

Du kan læse mere og bestille billetter på http://www.jmts.dk/arrangementer/hvem-spiller-ud

3

4

