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Nu er det snart jul igen. For børn spiller vi NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT efter Kim 
Fupz Aakesons populære bog. Bemærk at der er to forestillinger den 9. december, henholdsvis kl. 
14:00 og 16:00 og ikke som annonceret kun én gang kl 15.

For de voksne er der SENIORSTAND-UP med JAN HERTZ i Kedelhuset den 14. december kl. 
19:30. Det er en dramatisk og fornøjelig forestilling med en af landets dygtige parodiører. 

I Kedelhuset kan man købe drikkevarer, som kan medbringes i salen. Under forestillingerne i 
JYSK MUSIKTEATER kan man benytte sig af "nem-pause", se annoncen. 

NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT
JYSK MUSIKTEATER store sal -  Lørdag den 9. december kl. 14:00 og 16:00

Kære bedsteforældre og forældre. 
Har I sikret jer billetter til Årets Juleforestilling 
NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT? Hvis ikke, 
så kan I nå det endnu. 
Historien er skrevet af Kim Fupz Aakeson med 
hans sædvanlige sjove og stilsikre replikker og hans
sans for at skrive en god historie. 

Disse ingredienser gør at forestillingen appellerer 
til børn såvel som til voksne: "Det er jo soleklart det 
hele. Jeg kan blive ligeså berømt, jeg vil. Jeg er nemlig en 
vaskeægte nisse. Og nisser er noget af det aller-, aller- 
sjældneste i hele verden. Folk vil råbe hurra og putte mig
i fjernsynet", - og en dag beslutter han sig for at drage 
ud i verden for at blive berømt.

Historien er evig aktuel, nu hvor børn som voksne 
drømmer om berømmelse. 

Pressen skriver : HURRAAA FOR NISSEN... 
Imponerende skuespil. De to skuespillere formår at 
tryllebinde børn og deres voksne påhæng i 45 min på helt
forunderlig og utrolig vis ...Og der blev grinet. Der blev 
skraldgrinet.. 
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SENIOR STAND-UP i farver med JAN HERTZ
Kedelhuset -  Torsdag den 14. december kl. 19:30

Vores anden juleforestilling kan I opleve ved 
caféborde i Kedelhuset, hvor I kan have et glas 
med fra baren. 
Det er Jan Hertz som underholder, og kedeligt 
bliver det ikke! Det er en selvbiografisk, mor-
som fortælling om de valg man træffer her i li-
vet og konsekvenserne deraf. Som noget nyt gi-
ver Louise Schouw Teater stand-up-genren en 
dramatisk udtryksform. 

Situationer og mennesker har klæbet sig fast i 
hans bevidsthed og råt for usødet spiller han 
mere end 65-års rutsjebanetur. Et dramatisk, 
sensitivt, kontant, helhjertet livsdrama om kon-
sekvenserne i at måtte træffe fra- og tilvalg. 
Forestillingen handler om en velopdragen ung 
mand i indre oprør mod den borgerlige op-
vækst. På et tidspunkt troede han der skulle stå
kirurg eller præst på hans visitkort… men tea-
tret var dragende og har altid ubevidst rumste-
ret som knirkende gulvbrædder i hans eget 
hus. Men den handler også om at være ensom 
og vekselvirkningen mellem at være social og 
være privat. Hør om hvordan han lærte at være
”folkelig” og at se livet i øjenhøjde!

Jan Hertz har spillet i og instrueret mange 
revyer. Han var Teaterchef på Amager Scenen 
1989-1996 og underholdningschef i Tivoli 1999-
2002.

Han har optrådt som Dronning Margrethe i 38 
år. Han kan efterligne nogle af de personlighe-
der, der har gjort dybt indtryk på ham: Ebbe 
Rode, Kai Holm, Ejnar Federspiel, John Price... 
og så Majestæten. Han har jævnligt iscenesat i 
Sverige i de sidste tyve år - hans modersmål er 
svensk…. Han står op stadigvæk og fyrer ople-
velserne af ’live’ - derfor titlen SENIOR 
STAND-UP! 

Køb billetter online til 150 kr. ved at klikke her 
på 
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