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Nyhedsbrev nr. 93

I dette nyhedsbrev fortæller vi om en glad og anderledes musical – en minimusical – med
Flemming Jensen og stortalentet Amalie Fjeldmose.
Husk, at hvis du køber mindst 4 forskellige forestillinger på én gang, er der 60 kr. i rabat pr.
billet. Hvis du senere køber en femte forestilling, får du samme rabat, men ved den 6. og følgende
forestillinger, som derefter købes på nettet, øges rabatten til 80 kr.

MIG OG ULF - en mini-musical
JYSK MUSIKTEATER store sal - torsdag den 22. februar kl. 19:30

Vi er nødt til at sige det, som det er: Titlen er
sådan set snyd.
Flemming Jensen havde skrevet en splinterny
forestilling til ham og Ulf Pilgård – bygget over
gamle numre.
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Han havde en helt klar aftale med Ulf og har
også sendt ham manuskriptet – men siden da
har det været svært for ham at komme i
kontakt med Ulf… Meget svært!
Som udgangspunkt skulle forestillingen have
været en kavalkade af muntre gensyn med
Ulf Pilgårds og Flemming Jensens revynumre
gennem tiderne – men så er det, at der går
knas i det ....
Nu står han over for publikum, og Ulf er
endnu ikke dukket op! Flemmings niece –
den unge Amalie, er heldigvis til stede for at
sufflere - men må springe ind og spille Ulfs
rolle. I Ulfs kostumer ....
Det er ikke helt nemt for en ikke særligt høj
25-årig pige at tumle Ulf Pilgaards del af de
revy-agtige sketches og dialoger, så hun
finder på og putter noget af sit eget stof ind –
og Flemming er ved at fortvivle!

Amalie-Marie Fjeldmose, 1989, havde sin
debut i 2012, i hovedrollen som Dina,
Skammerens datter, i Østre Gasværks
opsætning af “Skammerens datter 1 og 2”.
Amalie har derudover bl.a. spillet rollen som
Vinterens Fe i musicalen “Peters jul” på
Folketeatret, og rollen som Frk. Ignora i
forestillingen “Frk. Ignora eksploderer” på
Anemone Teatret.
Amalie er en fast del af det 14-mands store
swing-orkester; Come and See the Zirkus, hvor
hun synger og optræder som en af de tre
femme fatale søstre i The Zirkus Sisters.
Allerede som barn kunne Amalie opleves i flere
forskellige tv-serier, bl.a. som fast børnevært i
DR’s børnetime-udsendelser “Hvad er der på
Amalie Fjeldmose væltede salen på Østre Gasværk
spil” og “Olivia, Hvoffor hvoffor dit og
og rundt i hele landet, da hun strålede i titelrollen
hvorffor dat”. Amalie er herudover medstifter
i musicalen Skammerens Datter.
og skuespiller i teatergruppen Teater Vigdis.”
Flemming Jensen, 1948, behøver ikke megen
præsentation, og hvis det hele skulle med, ville
dette nyhedsbrev blive mange, mange sider
længere. Han er skuespiller, instruktør,
dramatiker, forfatter, foredragsholder og farfar,
er uddannet lærer og har været skoleleder i
Grønland.
De fleste kender ham fra de 3 Nissebandejulekalendere, men han har først og fremmest
deltaget i et hav af revyer og har haft rigtig
mange roller på en lang række scener i
Danmark og har vundet mange priser for sin
kunst.
I Silkeborg har vi set ham i stykkerne
Spindoctor (2004), Spindelvæv (2008) Mogens
og Mamoud (2011), Det må ikke hedde Revy
(2013), Javel, hr. Minister (2013) og Fandens til
Fangstmænd (2014).
Forestillingen er skrevet af Flemming Jensen
Instruktør: Lars Knutzon
Scenografi: Kirsten Brink
Komponist: Lars Fjeldmose – med bidrag af Alan Menken, Thomas Pakula, Joan Javits,
Gershwin, Ulf Fleischer, Flemming Jensen, Cole Porter og John Du Pres.
Kapelmester for Det Usynlige Orkester: Lars Fjeldmose
Varighed: 110 min. inkl. pause
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