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Nyhedsbrev nr. 89

I dette nyhedsbrev anbefaler vi forestillingen om Askepot: HUG EN HÆL OG KLIP EN TÅ.
Det er opera i børnehøjde med den Jyske Opera, som leger med Rossinis udgave af Askepot, og
skaber en sjov eventyropera i børnehøjde. Her er masser af dans, sang og sjov for alle aldre og er
på alle måder en festlig forestilling for børnefamilier. Musikken spilles på akkordeon og er hugget
og klippet fra Rossinis opera Askepot, mens de fire roller spilles og synges af 4 talentfulde
her.
sangere fra Den Jyske Operas Kor. Billetter kan købes online på ved at klikke
Vi har været så heldige at få DEMOKRATI som ekstra forestilling i anledning af
kommunalvalget. Forestillingen tager udgangspunkt i en lokal politisk debat og inddrager
publikum. Takket være tilskud fra ”Turnénetværket” kan vi holde en lav pris. Billetter kan købes
her
ved at klikke
Læs mere om forestillingen i dette nyhedsbrev!

HUG EN HÆL OG KLIP EN TÅ
JYSK MUSIKTEATER lille sal - Søndag den 29. oktober kl. 15:00

Forestillingen er en eventyropera, men den
handler også om ægte følelser og vigtige
temaer i børns liv: Søskendejalousi, forældreambitioner på deres børns vegne, og følelsen af
ikke at være god nok. Her er ingen Disneyagtig Askepotfigur og kun en enkelt lille mus.
Men temaet om tre sammenbragte søstre og
deres modstridende drømme og længsler
foldes ud på sjov og rørende vis.

Rossinis skønne toner er arrangeret på nye og
overraskende måder af Branko Djordjevic,
som selv medvirker i forestillingen. 4
operasangere fra Den Jyske Operas Kor
medvirker i rollerne som de tre voksne søstre
og den gamle mor, der har store operaambitioner på sine døtres vegne.
Varighed: 45 min.
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Ekstra forestilling: DEMOKRATI
JYSK MUSIKTEATER lille sal - tirsdag den 14. november kl. 15:00 (bemærk tidspunktet!)
En ekstra-forestilling om demokratiets
udfordringer, bl.a. med udgangspunkt i en
aktuel sag i Silkeborg. Der deltager 4
skuespillere fra Teatergrad som partiledere for
hvert deres parti og en lokal journalist.
Publikum får en central demokratisk rolle som
byrådsmedlemmer og beslutningstagere i
dagsaktuelle debatter og vil i løbet af
forestillingen få mulighed at stemme, men de
vil også blive stillet til regnskab for deres valg.

Foto: Morten Abrahamsen
Parallelt med behandlingen af diverse sager
udspiller der sig et større drama mellem
partilederne. DEMOKRATI er et benhårdt spil
om magten af shakespeareske dimensioner.
Politikerleden er på sit højeste, afmagt og
passivitet breder sig, og afstanden mellem
magtens højborg og folket synes større end
nogensinde. Er vores demokrati i krise? Eller
står vi med en unik mulighed for at videreudvikle verdens bedste styreform? Er vi
aktive, deltagende borgere, der engagerer os i
vores samfund?

Forestillingen spiller i byrådssale landet rundt.
Desværre kunne det ikke lade sig gøre i
Silkeborg, men heldigvis kan vi benytte den
lille sal i JYSK MUSIKTEATER.
Medv.: Rolf Hansen, Sandra Yi Sencindiver,
Jakob Teglgård, Signe Kærup Hjort + en
journalist. Nogle af skuespillerne kender vi fra
sommerens forestillinger på HEJREN.
Pris: Voksne 80 kr., børn og unge 50 kr. (Der er
ikke mulighed for rabat på denne forestilling)
Varighed: 75 min.

Husk at det musikalske drama SKATTESAGENS HELTE med bl.a. InaMiriam Rosenbaum kommer til Silkeborg den 27. november, læs mere
ved at klikke her.
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