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Kære teatergænger
Nu er løssalget godt i gang. For de af jer, som ikke var med til præsentationen i Kedelhuset den 7. maj, 
kommer her en kort opsummering af programmet. Den trykte udgave af programmet kan hentes i JYSK 
MUSIKTEATER, på bibliotekerne, i medborgerhusene og andre steder i Silkeborg. I kan se programmet 
på vores hjemmeside, www.silkeborg-teaterkreds.dk.
Billetter kan købes online på http://www.jmts.dk/. Børne- og familieforestillingerne kan desuden købes 
via hjemmesiden www.boerneteater-silkeborg.dk

Kort gennemgang af repertoiret 2018-19

Vi har i næste sæson et meget spændende 
program med et bredt udvalg af scenekunst, 
som vi synes er interessant, underholdende 
eller væsentligt. Der er 15 forestillinger for 
voksne og 8 for børn og deres forældre eller 
bedsteforældre. Bl.a. lægger vi ud med fami-
lieforestillingen med Sigurd Barretts teater-
udgave af hans Danmarkshistorie. Den musi-
kalske side i denne forestilling kører i højt 
tempo. Prisen for børneforestillingerne ligger
på niveau med en tur i biografen takket være 
tilskud fra staten og kommunen. 

Sæsonen for voksne starter med 3 forestil-
linger på det gode skib Hejren med Det Fly-

dende Teater i deres serie om kendte kultur-
personligheder under den tyske besættelse i 
2. Verdenskrig. Forestillingen "Flygt" er mo-
derne scenekunst af bedste slags. 

Vi får besøg af en perlerække af kendte 
kunstnere. Først Ghita Nørby, Michala Petri 
og Lars Hannibal den 27. september, derefter 
Preben Kristensen m.fl. i Folketeatrets udga-
ve af "Peer Gynt", og Lisbet Dahl, Sonja Op-
penhagen og Susanne Heinrich i Folketea-
trets forestilling "I sidste øjeblik". 

Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard 
optræder sammen i den finurlige komedie 
"Livet - hvor svært kan det være?". Det er 
også lykkedes at få operette-komedien "Mød 
mig på Cassiopeia" til Silkeborg med Amalie 
Dollerup i hovedrollen og med en lang række
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andre kendte kunstnere på scenen, bl.a. Lone 
Hertz. Jeg kan også nævne Sonja Oppen-
hagen og Henrik Kofoed i den poetiske 
komedie "Kurt og Kirsten".

Sæsonen byder på mange musikalske fore-
stillinger: "Musik & Eventyr" med Michala 
Petri, Lars Hannibal og Ghita Nørby, Juleca-
baretten "Andens Verdenskrig", "Holgers 
Forsvarstale" med Mads Keiser og Farshad 
Kholgi, "Afsporet" med Kim Sjøgren og An-
ders Ahlfeldt Rønne, "Svend, Knud og Val-
demar - synger på sidste vers" udsat for fuld 
operette med Figaros, "Mød mig på Cas-
siopeia" og endelig "Flagermusen" med Ope-
rettekompagniet. Også børneforestillingerne 
har musik, det gælder især Sigurd Barrett, 
samt "Den lille prins"og "Morfar - morfar – 
morfar".

Vi har igen i år Folketeatrets store familiefo-
restilling, som plejer at være et tilløbsstykke. 

Det er i år "Emil fra Lønneberg". Den prisbe-
lønnede forestilling "Bjowulf" har vi tidligere 
haft i Teaterklub for børn og glæder os til at 
præsentere igen. Juleforestillingen er "Nisse 
tweens" med Uppercut Danseteater. Jeg har 
set den 2 gange og moret mig kosteligt begge 
gange. 

Men der er også moderne dramatik: De 
spændende forestillinger "King Lear" og 
"Grounded" får særlig støtte fra Turnénet-
værket for Voksenteater, hvor Silkeborg Tea-
terkreds er medlem. Vi er her med til at 
udvælge 20 smalle forestillinger, som mod-
tager en særlig underskudsdækning fra Kul-

turstyrelsen. Det muliggør en billetpris på 
kun 100 kr. således at publikum tilskyndes til
at vælge noget, de måske ellers ikke ville 
have set. Endelig viser vi debatstykket "Cory-
dong" med Kristian Halken og Ina-Miriam 
Rosenbaum. 

Forestillingerne for børn kan også ses af 
voksne. Vi har set dem alle og kan især anbe-
fale "Morfar - morfar - morfar", "Rickshaw" 
og "Tamme tigre Findes ikke" som anderledes
og meget spændende forestillinger for børn.

I år giver vi 50% rabat ved køb af alle 15 fore-
stillinger. Det er der nogle, som har benyttet 
sig af. Unge vil fremover kunne købe billetter
til alle forestillinger for 100 kr. uden medlem-
skab.

Teaterkredsen ønsker jer alle en rigtig god 
sommer! Vi mødes i det levende teater!

Hans Løkke
Formand for Silkeborg Teaterkreds
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Husk
Generalforsamlingen for medlemmer af
Silkeborg Teaterkreds den 27. september
kl. 17:00 med  efterfølgende spisning og

evt. forestillingen MUSIK & EVENTYR
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