-11.09-19
DAaug.
ater
25.-27.

ANNAS VERDEN

-11.09-19
DAater
16. sept.

HURRA

-11.09-19
DAater
29. sept.

DEN GERRIGE

-11.09-19
DAater
8. okt.

MØDRE

-11.09-19
DAater
25. okt.

VIVA LA FRIDA

-11.09-19
DAater
17. nov.

TANGO

-11.09-19
DAater
2. dec.

EMMA UDE AF TAKT

-11.09-19
DAater
14. jan.

MIT LIV SOM NIELS

-11.09-19
DAater
30. jan.

BLINKENDE LYGTER

-11.09-19
DAater
5. mar.

ILT

-11.09-19
DAater
21. mar.

DE TRE MUSKETERER

-11.09-19
DAater
13. apr.

SOMMER I TYROL

-11.09-19
DAater
7. maj

ET TYSK LIV

SÆSON 2020-2021

BILLETBESTILLING
Løssalget åbner den 15. maj kl. 13 online på
www.jmts.dk og på www.silkeborgteater.dk.
Medlemmer af Silkeborg Teaterkreds får
tilsendt programmet pr. e-mail den 29. april
og kan bestille billetter på Teaterkredsens
hjemmeside. Bestillingerne ekspederes
i den rækkefølge, de modtages. Når din
billetbestilling er ekspederet, modtager du
faktura eller betalingslink pr. e-mail.
Vær opmærksom på betalingsfristerne:
faktura 8 dage og betalingslink 2 dage.

RABAT PÅ VOKSENTEATER
Som medlem får du sæsonprogrammet tilsendt
pr. e-mail og kan vælge de bedste pladser efter
„først til mølle“-princippet. Du kan læse mere på
www.silkeborgteater.dk.
Årskontingentet for 2020/21 er 200 kr. for par og
100 kr. for enlige.
Medlemmer får 20% rabat pr. billet ved køb
af én til 5 forestillinger. Ved køb af den 6. og
følgende forestillinger øges rabatten til 30%.
Ved køb af 6 forestillinger på én gang er rabatten
30% på alle forestillinger.
Bemærk at du pr. forestilling kun kan købe én
billet med rabat pr. personligt medlemsskab og to
pr. familie-medlemsskab.
Bestiller du billetter til ﬂere, som ønsker at sidde
sammen, skal bestillingerne aﬂeveres samlet.

Børn og unge under 25 år (med gyldigt studiekort eller lign.) kan købe billetter for 100 kr. til
alle voksenforestillinger uanset medlemsskab.
Virksomheder og foreninger kan få rabat ved
samlet køb af billetter, kontakt Teaterkredsens
bestyrelse for nærmere oplysning.
UFORUDSETE HÆNDELSER I LØBET AF SÆSONEN
Ved aﬂysning af forestillinger tilbydes en erstatningsforestilling i samme sæson eller returnering af penge. I sæsonprogrammet er skuespillerne nævnt i overensstemmelse med de
oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med
indgåelse af kontrakterne. Vi tager forbehold
for eventuelle senere udskiftninger i rollerne på
grund af sygdom eller andet, som vi ikke har
indﬂydelse på.
ADRESSE OG KONTAKT
Alle forestillinger opføres i JYSK MUSIKTEATER eller
i Kedelhuset, bortset fra forestillingen ANNAS
VERDEN på skibet Hejren den 25.-27. august.
Vi har adresse hos JYSK MUSIKTEATER,
Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg.
E-mail: info@silkeborg-teaterkreds.dk
Telefon 8682 1844, telefontid man.-tors. kl. 14-17.
Bestil vores nyhedsbrev på hjemmesiden
www.silkeborgteater.dk og følg os på
Facebook/Silkeborg Teaterkreds.

GENERALFORSAMLING, SPISNING OG CABARETTEN HURRA
med Jacob Morild
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Efter
mødet er der mulighed for spisning og for at se
cabaretten HURRA.
Onsdag 16. september 2020 kl. 17.00 afholder
Silkeborg Teaterkreds den årlige generalforsamling.
Det foregår i Musiksalen i JYSK MUSIKTEATER med
dagsorden i henhold til vedtægterne.
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Maden inkl. drikkevarer og forestillingen kan købes
online hos JYSK MUSIKTEATER på www.jmts.dk.
Prisen for mad med drikkevarer og kaffe/the (uden
forestillingen) er 225 kr.

Kære publikum
Vi har som i de foregående sæsoner bestræbt
os på at skaffe underholdning for alle, også med
stænk af eftertænksomhed. Nogle forestillinger
spiller uden pause. Vi supplerer nogle af dem med
en artist talk – og man kan selvfølgelig spise i
Stryget før forestillingen.
Vi lægger fra kaj med det gode skib ”Hejren” og
Det Flydende Teaters forestilling ANNAS VERDEN
om Anna Ancher og skagensmalerne.
Der er en række komedier på programmet. Vi har
igen besøg af Jacob Morild, nu med hans jubilæums-cabaret HURRA. Vi har Molieres klassiker DEN
GERRIGE med Folketeatret, og vi præsenterer en
ny dansk folkekomedie baseret på Anders Thomas
Jensens ﬁlmsucces BLINKENDE LYGTER.
Selvfølgelig har vi også en forestilling med
Figaros, denne gang med en opdateret DE TRE
MUSKETERER. Der er operette med Folketeatrets
opsætning af SOMMER I TYROL.
Forestillingen MØDRE er specielt for nybagte
forældre, som om formiddagen kan tage deres
babyer med i teatret. Samme forestilling kan også
ses om aftenen.
I Kedelhuset kan man opleve ﬁre forskellige
forestillinger, mens man nyder et glas. Det er VIVA
LA FRIDA om den mexikanske maler Frida Kahlo,
TANGO, en udvandrerhistorie med Teater O og MIT
LIV SOM NIELS med Dansk Rakkerpak. Derudover
præsenterer vi med ILT en højaktuel forestilling.
Den handler om et yngre par, som er i tvivl, om

de vil sætte børn i en verden, der trues af klimaændringer.
Det Kgl. Teater afslutter sæsonen med stærkt
skuespil i ET TYSK LIV med Kirsten Olesen som
Goebbels sekretær.
Repertoiret for børn spænder fra Folketeatrets
store opsætning af ROBIN HOOD til dukketeaterforestillingen PARADIS, i alt 9 forestillinger.
Som medlem af Silkeborg Teaterkreds får du 20%
rabat allerede ved køb af den første voksenforestilling. Ved køb af 6 voksenforestillinger på én
gang øges rabatten til 30%.
På grund af coronakrisen aﬂyser vi præsentationen
af sæsonprogrammet i Kedelhuset, men fra den
29. april modtager alle medlemmer det nye program og kan bestille billetter hos Teaterkredsen.
Vi reserverer pladser til gangbesværede på række
8. Vi tager så vidt muligt hensyn til specielle
ønsker om pladser. Løssalget åbner online kl. 13
den 15. maj.
Forestillingen ANNAS VERDEN har særlig støtte fra
Silkeborg Kommune og Sydbank. Vi takker Silkeborg
Kommune og vore sponsorer for støtte!
Vel mødt i det levende teater!

kk
Hans Løkke,
Formand for Silkeborg Teaterkreds

Bestyrelsen i Silkeborg Teaterkreds fra venstre: Helle Tidemann, Poul Nellemann Andersen, Grete Juhler, Frederik Grønfeldt,
Hans Løkke, Marianne Løkke, Niels Peter Sørensen, Tove Gadegård og Poul Anker Sørensen.
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25.-27. august kl. 19.30 på Hejren,
Hjejleselskabet

ANNAS VERDEN – Bådteater
Et musikdramatisk portræt af Anna Ancher
er
Varighed: 75 min. uden pause
Billetpris: 320 kr.

Anna Ancher var mere moderne end omverrdenen forstod og var ene kvinde i Skagens
kunstnerkoloni. Anna og Mikael Anchers
forhold var ligeværdigt både privat og kunststnerisk. Deres forhold styrkedes i takt med,
at hendes talent for at male foldede sig ud..
Det er fortællingen om en moderne kvinde,
e,
som forener rollerne som mor og kunstner..
Medv.: Julie Riis, Luise Kirsten Skov, Pelle Nordhøj
øj
Kann og Nanna-Karina Schleimann
Producent: Det Flydende Teater

16. september kl. 19.30 i Teatersalen

HURRA – Jacob Morilds 20 års
jubilæumscabaret
Varighed: 2 timer inkl. pause
Billetpris: 250 kr.

Jacob Morild er en af landets største satirikere. Han
er leder af Café Liva, der er Danmarks eneste Cabaret-scene. Han er mange gange blevet Reumert-nomineret for sit arbejde som dramatiker. I forestillingen
HURRA tager han temperaturen på Danmark og danskerne – men er der egentlig noget at råbe HURRA for?
Pressen skrev: “… i HURRA er Jacob Morild i topform”.
Medv.: Jacob Morild
Producent: Café Liva
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Præsenteres i
samarbejde med

29. september kl. 19.30 i Teatersalen

DEN GERRIGE – Molíéres klassiske
komedie om nærighed og kærlighed
Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause
Billetpris: 350 kr.

Harpagon er en gnier af værste slags. Han elsker
sine penge højere end sine børn. Hans søn Cléante
er forelsket i unge Mariane, men er lovet bort
til en rig gammel enke. Hans datter Elise elsker
unge Valére, men skal afsættes til en rig gammel
mand. De to søskende allierer sig med deres
tjenere, og scenen er sat til en ægte forvekslingskomedie.
Medv.: Kristian Holm Joensen, Mads Reuther, Mette
Horn m.ﬂ. i alt 9
Producent: Folketeatret

8. oktober kl. 11.00 og kl. 19.30 i Musiksalen

MØDRE – jeg var en god mor
– indtil jeg ﬁk børn
Varighed: 80 min. uden pause
Billetpris: 250 kr.

Fire kvinder i en mødregruppe deler de store
følelser og glæder, men også morgenkvalme,
ulvetime, søvnmangel og konkurrence om at være den bedste

Medv.: Szhirley, Lykke Sand,
Julie R. Ølgaard og Sara Møller Olsen
Producent: Louise Schouw Teater

forældre. Formiddagsforestillingen er især for
forældre på barsel. Publikum opfordres til at tage
deres babyer med og stille barnevognen uden
for salen under opsyn. Der udleveres en brik,
som lyser, hvis baby vågner og skal hentes ind
i salen, så man kan se resten af forestillingen.
Aftenforestillingen er for alle og specielt forældre
med deres partner, veninder, eller egne mødre
og mødregrupper uden babyer.
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25. oktober kl. 16.00 i Kedelhuset

VIVA LA FRIDA – et portræt af Frida Kahlo
Præsenteres i samarbejde med KK44 Festival
Varighed: 50 min. + Artist talk efter forestillingen
Billetpris: 150 kr.

I tilbageblik på Frida Kahlos liv reﬂekterer lillesøsteren Cristina
a
hjerteskærende over livet i Fridas altdominerende skygge.
Forestillingen giver et anderledes blik på Frida Kahlo og
undersøger, hvorfor den mexikanske kunstner stadig inspirerer og fascinerer 65 år efter sin død. Gennem musik, tekst og
dans udtrykker forestillingen Fridas indre smerte og passion
bag hendes kunst. Caféopstilling.
Medv.: Amira Jensen
Producent: Scene42

17. november kl. 19.30 i Kedelhuset

TANGO – en musikalsk og eventyrlig fortælling
om at turde være sig selv
Varighed: Ca. 60 min + Artist talk efter forestillingen
Billetpris: 250 kr.

En musikalsk slægtsfortælling om en mand, der under
oprydning på sin farmors loft ﬁnder frem til familiens
dybeste hemmelighed, og hvorfor man aldrig danser
i hans familie, og hvorfor man aldrig taler om hans
oldefar, som rejste til Argentina. Forestillingen blev
nomineret til Årets Reumert 2019. Caféopstilling.
Medv.: Alejandro Sancho og Lars Dammark
Producent: Teater O, Nørregårds Teater og Black Box Theatre

2. december kl. 19.30 i Teatersalen

EMMA UDE AF TAKT – Emma gad – nu gider vi igen
Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause
Billetpris: 350 kr.

For 100 år siden gav Emma Gad gode råd i bestselleren “Takt
og Tone”, og nu genopfriskes reglerne for god opførsel af de
6 skønne kvinder fra Lillys Danmarkshistorie. Med humoristisk
takt og velkendte toner synges og fortælles historien om
Emma Gad og vor tids forhold til gyldne leveregler.
Medv.: Birgitte Raaberg, Pia Rosenbaum, Tanya Lund Andersen,
Christiane Bjørg Nielsen, Henriette Rosenbeck og Sanne Graulund
Producent: Folketeatret

14. januar kl. 19.30 i Kedelhuset

MIT LIV SOM NIELS
– en autobiograﬁsk
bekendelses-forestilling
Varighed: Ca. 60 min.
Billetpris: 150 kr.

Genoplev et helt almindeligt
dansk liv fra 60’erne og frem
til 80’erne. Det er en underholdende, sjov, ﬁnurlig og vedkommende tidsrejse, iscenesat som
et slægtshistorisk foredrag foran
et ﬁlmlærred. Man får næsten alt
at vide om Niels og hans slægt
og vil sikkert tænke tilbage på sin
egen barndom, skoletid, de første
job og kærester. Caféteater.
Medv.: Niels Grønne
Producent: Næstveds
Internationale Egnstater

30. januar kl. 19.30 i Teatersalen

BLINKENDE LYGTER – folkekomedie baseret på Anders Thomas Jensens ﬁlmsucces
Varighed: 2 timer inkl. pause
Billetpris: 300 kr.

Den skæve historie om de kriminelle drenge Peter, Arne, Stefan og Thorkild. Thorkild beslutter at forlade den kriminelle løbebane, men han skal lige lave et sidste job! Det ender med, at de står med en
kuffert med ﬂere millioner af chefens penge. Dette danner rammen om deres møde med den skydegale gårdmand Alfred og den fordrukne læge Carl.
Medv.: Paw Henriksen, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard m.ﬂ., i alt 7
Producent: NørregadeTeatret og Teater 2
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AF

LY

5. marts kl 19.30 i Kedelhuset

ST

ILT – højaktuelt om klimaudfordringen

PG

Varighed: 1 time og 45 min uden pause
Billetpris: 250 kr.

A.

Et yngre kærestepar er i tvivl, om de skal have
et barn. Hvis de tænker for meget, kommer det
aldrig til at ske, og hvis de ikke tænker sig godt
om, kan det få katastrofale følger. I hæsblæsende
tempo veksler gnistrende dialog og humor med
rørende indsigt i nogle af livets store spørgsmål.
Kan man tage klimaudfordringen seriøst og samtidig leve sit liv optimalt?

CO

RO

N

AK

RI

Medv.: Marie Tourell Søderberg og Christian Bergman
Producent: Teater Next

SE

N

21. marts kl. 16.00 i
Teatersalen

DE TRE MUSKETERER
– en for alle, alle for en...
og tre for en tier
Varighed: 2 timer inkl. pause
Billetpris: 300 kr.

Alexandre Dumas fortælling rummer intriger, store fægtescener,
er,
kærlighed, komik, onde skurke
ke
og ædle helte. Alle roller spilles,
les,
synges og danses i fuld scenograﬁ,
ograﬁ,
lys og kostumer af de 4 med-virkende. Forestillingen har hits
its
fra opera, operette og musical og krydres med
masser af komik. Gå ikke glip af denne gakkede
forestilling!

Medv.: Lisbeth Kjærulff, Hans
Dueholm, Kristian Jensen og
Allan Dahl Hansen
Producent: Figaros
og Den Ny Opera

Præsenteres i
samarbejde med

V/ OPTIKER JOHAN FARSTAD

– Synlig forskel

86 82 15 14
WWW.FARSTADOPTIK.DK
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13. april kl. 19.30 i Teatersalen

SOMMER I TYROL – operette
Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause
Billetpris: 350 kr.

På gæstgivergården “Den hvide hest” hersker en stemning af
rent halløj på tyrolerhotellet. Amorinerne ﬂyver rundt om alpetoppene. Overtjener Leopold er forelsket i værtinden Josepha,
som igen er forelsket i undertøjsfabrikanten, som igen er.... Alt
falder heldigvis på plads, da Kejser Franz Joseph ankommer.

Medv.: Jesper Groth, Troels
Malling, Karsten Jansfort, Marie
Mondrup, i alt 11 og 3 musikere
Producent: Folketeatret

7. maj kl 19.30 i Teatersalen

ET TYSK LIV – med Kirsten Olesen
Varighed: 1 time 40 min. (uden pause)
Billetpris: 250 kr.

Brunhilde Pomsel sad i førerbunkeren, da de sovjetiske tropper stod i Berlins
gader. 70 år senere lod hun sig interviewe til Christian Krönes, Olaf Müller,
Roland Schrotthofer og Florian Weigensamers dokumentarﬁlm “Et tysk liv”
(Blackbox Film & Media Productions). Hun var sekretær for propagandaminister
Goebbels. Stykket er skrevet af Christoffer Hampton (Forlag: Nordiska ApS).
Medv.: Kirsten Olesen
Producent: Det Kgl. Teater
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Vi støtter
og det levende teater

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

V/ OPTIKER JOHAN FARSTAD

– Synlig forskel

86 82 15 14
WWW.FARSTADOPTIK.DK

86 81 14 99 | www.kamark.dk
www.kamark dk
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Voksne
Pris

Antal

Børn og unge
Pris

Medlemskab, familie

200

Medlemsskab single

100

ANNAS VERDEN 25. aug.

320

100

ANNAS VERDEN 26. aug.

320

100

ANNAS VERDEN 27. aug.

320

100

HURRA 16. sept.

250

100

- Spisning, generalforsamling 16. sept.

225

225

DEN GERRIGE 29. sept.

350

100

MØDRE 8. okt. kl. 11.00 (Musiksalen)

250

100

MØDRE 8. okt. kl. 19.30 (Musiksalen)

250

100

VIVA LA FRIDA 25. okt. (Kedelhuset)

150

100

TANGO 17. nov. (Kedelhuset)

250

100

EMMA UDE AF TAKT 2. dec.

350

100

MIT LIV SOM NIELS 14. jan. (Kedelhuset)

150

100

BLINKENDE LYGTER 30. jan.

300

100

ILT 5. mar. (Kedelhuset)

AFLYST PGA.
250CORONAKRISEN
100

DE TRE MUSKETERER 21. mar.

300

100

SOMMER I TYROL 13. apr.

350

100

ET TYSK LIV 7. maj

250

100

Antal

Bliv medlem og få 20% rabat på alle de første 5 forestillinger som du køber enkeltvis eller samlet.
Du får 30% på de følgende eller ved køb af 6 forestillinger på én gang. – Spisningen efter generalforsamlingen købes særskilt. Medlemmer modtager næste års program med e-mail.

Bestillingskupon - Voksenteater

Hvis du ikke bruger online bestilling, kan du klippe bestillingslisterne ud og indlevere til Silkeborg Teaterkreds,
men husk at disse få disse oplysninger med:

Navn:
Adresse:
Postnr./By:
Tlf.:

E-mail:



Ønsker om pladser i salen:
Dato:
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