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Den 20. april slutter vi sæsonen med den festlige operette DEN GLADE ENKE i OperetteKompagniets 
opsætning. Der er 8 sangere og 3 musikere på scenen.
Vi præsenterer det nye meget spændende program for 2018-2019 fra scenen i Kedelhuset den 7. maj kl. 
16:00. Her vil man også kunne købe billetter. Da vi ikke kan regne med rettidig udsendelse med 
PostNord, sender vi den elektroniske udgave til medlemmerne  af Silkeborg Teaterkreds inden 
præsentationen i Kedelhuset. Den trykte udgave vil fra den 7. maj desuden kunne hentes i JYSK 
MUSIKTEATER, på biblioteket og andre steder i Silkeborg. Løssalget åbner den 28. maj.
Køb billetter på http://www.jmts.dk/arrangementer/den-glade-enke

DEN GLADE ENKE
JYSK MUSIKTEATER store sal - tirsdag den 20. april kl. 19:30

Forestillingen er nok den mest populære operette 
overhovedet! Hvem kender ikke sangene Maxim, 
Viljaen, Pavillonen, Grisettesangen - og ikke mindst
valsen til sidst ..?
DEN GLADE ENKE foregår i den lille stat, 
Pontevedro, som står til at miste ombejlede Hanna 
Glawaris mange millioner, hvis hun skulle gifte sig 
med en pariser.  Den gamle Baron Zeta sætter sin 
lid til gesandtskabssekretær Danilo, hvis motto

dog er: forelsk dig tit, forlov dig sjældent, gift dig 
aldrig!
OperettekKompagniets flotte turnéudgave har en 
cast af alternerende sangere af den allerbedste 
skuffe herhjemme - og Enke-Trioen er ledet med 
vanlig kyndig hånd af OperetteKompagniets egen 
kapelmester. 
Lehárs værk har alt, hvad man forbinder med den 
uimodståelige genre - og en helstøbt aften i teatret!
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Medvirkende (bemærk at rollerne og musikerne dubleres!): 

HANNA Signe Asmussen /Elsebeth Dreisig
DANILO Jens Søndergaard /Frederik Rolin
VALENCIENNE Vibeke Kristensen /Berit Barfred Jensen
CAMILLE Bo Kristian Jensen /Thomas Peter Koppel
ZETA Thomas Peter Koppel /Joachim Knop
CASCADA Anders Christensen
ST. BRIOCHE Jonathan Koppel
MARGOT Denise Wencke Gjernøe
ENKE-TRIOEN Carol Conrad, Piano

Anton Lasine /Johannes Søe Hansen, Violin
Kim Bak Dinitzen /Ingemar Brantelid, Violoncello

Varighed: 2 timer inkl. pause
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