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Vi ønsker alle et Godt Nytår og siger tak for første del af sæsonen 2017-18. I det nye år lægger vi
ud den 5. januar med en festlig ”nytårsforestilling”, nemlig PIRATERNE FRA PENZANCE
med de uforlignelige ”Figaros” og deres på én gang dybt professionelle og gakkede forestillinger,
som får tårerne til at trille af grin.
Den næste forestilling, EDITH PIAF, må vi allerede nu melde udsolgt! Vi kan derimod anbefale
den musikalske forestilling for børn, EN SOLSKINSDAG I PARADIS. Vi har været heldige at få
denne forestilling med en af de mest efterspurgte teatergrupper, Batida, til Silkeborg søndag den
21. januar kl. 15.

PIRATERNE FRA PENZANCE - svinger træbenet og går planken ud!
JYSK MUSIKTEATER store sal - fredag den 5. januar kl. 19:30
Glæd jer til Gilbert & Sullivans uforglemmelige
operette Piraterne fra Penzance - et overflødighedshorn af sentimentale sørøvere, bøvede betjente,
dejlige damer, tunghøre tanter, flotte fyre og gamle
generaler. Samtlige roller varetages på vanlig
hæsblæsende vis af sopranen Lisbeth Kjærulff,
barytonen Hans Dueholm og den nytilkomne
skuespiller, sanger og entertainer Rasmus
Krogsgaard.
Figaros faste husorkester er OneBigMan Symphony
Orchestra i skikkelse af pianist m.m. Allan Dahl
Hansen.
Det er Den Ny Opera som har kastet sig ud i et nyt
samarbejde med operaselskabet Figaros.
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Historien er, som altid hos Gilbert & Sullivan,
absurd og fjollet: Den unge Frederik er sat i
lære hos en flok blodtørstige pirater, som dog
ikke er mere blodtørstige end, at de af princip
aldrig plyndrer forældreløse. Frederik kan først
blive en fri mand, når han fylder 21 - desværre
er han født den 29. februar og må derfor vente,
til han er 84. Men da han møder en
generalmajor og dennes mange døtre, falder
han pladask for den skønne Mabel.

EN SOLSKINSDAG I PARADIS
JYSK MUSIKTEATER store sal - Søndag den 21. januar kl. 15:00
Der er dejligt i Paradis. De, som ikke bor der i
forvejen, vil gerne derind – det siger sig selv.
Men er der plads til alle?
Både til ham den hemmelighedsfulde herre
(der skjuler en hale i sine bukser og horn under
hatten)? Og til Eva, som har en dukke, der kan
tale, men ikke noget sted at bo? Og til hendes
mor? Og hvad med ham den flinke fyr, der var
der fra begyndelsen?
Historien handler ikke meget om det
himmelske, men til gengæld om virkeligheden
– lige nu! Sjov, barnlig, eventyrlig og
musikalsk.
Vi har været heldig at få den musikalske
teatergruppe Batida til Silkeborg.
Aldersgruppe: 5-11 år
Varighed: 50 min.
En anmelder skrev: Der er noget fortryllende over Batidas nye forestilling. Den føles som en invitation
til et større fællesskab – som en udstrakt hånd og et stort knus. … Dette paradis er tydeligvis kun for de
særligt udvalgte – og de voksne tilskuere behøver ikke mange sekunder for at indlæse Danmarks
restriktive flygtningepolitik i denne forestilling. Ungerne tager antagelig situationen helt basalt som en
skildring af et væsen, der ikke vil dele med de andre. Selv om det er det, alle møjsommeligt lærer, at
man skal…
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