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03. sept.  HOMAGE 

12. sept.  VALKYRIENS KAMP

20. sept.  2 PÅ TUR 

06. okt.  KRIGEN HAR IKKE ET KVINDELIGT ANSIGT

01. nov.  MARIE GRUBBE  

06. nov.  MONSIEUR IBRAHIM OG KORANENS BLOMSTER 

15. dec.  ROTTER PÅ LOFTET

09. jan.  MÆND I MINDRE DOSER 

04. feb.  HAMLET SOLO 

19. feb.  OH HAPPY DAY 

06. mar.  TURIST  

20. mar.  DRACULA

27. mar.  MADDIKER

07. apr.  HJÆLP VI ER GIFT

28. apr.  MINE FORÆLDRES TING 

SÆSON 2021-2022



Bestil vores nyhedsbrev ved at sende en mail  
til nyhedsbrev@silkeborg-teaterkreds.dk og 
følg os på Facebook/Silkeborg Teaterkreds.

Besøg vores hjemmeside  
www.silkeborgteater.dk

BILLETKØB

Billetsalget åbner online den 19. maj kl. 13.00 
på www.jmts.dk, samt i JYSK MUSIKTEATER.

Medlemmer af Silkeborg Teaterkreds får 
tilsendt programmet forinden pr. e-mail.

Vi anvender ikke længere bestillingstaloner, 
og det er ikke muligt at købe billetter før den 
19. maj. 

Ønsker du billetter til flere, som vil sidde 
sammen, kan I mødes og bestille online, eller 
få bestillingen foretaget i JYSK MUSIKTEATER. 
Bemærk at billetkontoret i JYSK MUSIKTEATER 
fremover kun er åbent onsdage kl. 13-16  og 
torsdage kl. 13-17, tlf. 8920 3050. 

RABATTER
Der er gode rabatter, hvis du bliver medlem. For 
kun 100 kr. pr. person eller 200 kr. pr. familie får 
du:
• 20% rabat pr. billet ved køb af 1 til 5 forestillinger 
• 30% ved køb af den 6. og følgende forestillinger 
•  30% på alle forestillinger ved køb af mindst 6 

forestillinger på én gang 

Børn og unge under 25 år (med gyldigt studiekort 
eller lign.) kan købe billetter til alle forestillinger 
til 100 kr. uden at være medlem. 

Du kan købe én billet pr. forestilling med rabat pr. 
personligt medlemskab og to billetter pr. familie- 
medlemskab. 

UFORUDSETE HÆNDELSER I LØBET AF SÆSONEN 
Ved aflysning af forestillinger tilbydes en erstat-
ningsforestilling i samme sæson eller refunde-
ring af billetterne. 

I sæsonprogrammet er skuespillerne nævnt i 
overensstemmelse med de oplysninger, vi har 
modtaget i forbindelse med indgåelse af kon-
trakterne. Vi tager forbehold for eventuelle se-
nere 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.

Vi har adresse hos JYSK MUSIKTEATER, Papirfabrik-
ken 80, 8600 Silkeborg.

Telefontid man.-tors. kl. 14-17, tlf. 8682 1844

GENERALFORSAMLING, SPISNING OG FORESTILLINGEN 2 PÅ TUR

 

Mandag 20. september 2021 kl. 17.00 afholder 
Silkeborg Teaterkreds den årlige generalforsamling. 
Det foregår i Musiksalen i JYSK MUSIKTEATER med 
dagsorden i henhold til vedtægterne.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Efter 
mødet er der mulighed for spisning og for at se 
forestillingen 2 PÅ TUR.

Maden inkl. drikkevarer og forestillingen kan købes 
online hos JYSK MUSIKTEATER på www.jmts.dk.

Prisen for mad med drikkevarer (uden forestillin-
gen) er 225 kr.
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Kære publikum
Vi har glædet os til at præsentere programmet for sæsonen 2021-2022. Her er underholdning, musik 
og tankevækkende oplevelser for næsten enhver smag blandt de 15 forestillinger for voksne og 8 for 
børn og familien. 

Der er store forestillinger med musik og scenen fuld af skuespillere, og der er intime forestillinger, 
som kan opleves i Kedelhuset, mens man nyder et glas vin eller øl ved cafébordene. 

Vi ser specielt frem til Folketeatrets store forestilling OH HAPPY DAY, hvor et lokalt gospelkor medvirker. 
Det er nyt og spændende at se lokale aktører på scenen i Teatersalen i vores program!

Vi har igen Det Flydende Teater/ Teatergrad på scenen, nu med deres forestilling VALKYRIENS KAMP 
om Thit Jensen. På grund af corona-restriktionerne måtte vi desværre i sidste sæson rykke på land fra 
det gode skib Hejren med forestillingen ANNAS VERDEN. Det viste sig, at opførelsen i Musiksalen gav 
nye og spændende muligheder for scenografien. 

Vi har derfor store forventninger til den kommende forestilling fra Teatergrad, selv om mange af jer 
vil savne sejlturen med Hejren.  

I den kommende sæson håber vi at få mange flere i teatret. Vi vil derfor opfordre vores trofaste 
publikum til at invitere naboer, familie, kolleger og gode venner med i teatret. Det giver den bedste 
oplevelse at gå sammen i teatret. Desværre vælger mange enlige at blive hjemme, fordi de ikke 
har nogen at følges med. Tænk derfor på, om I har enlige i jeres bekendtskabskreds, som I kunne 
invitere med og give en ny og spændende oplevelse sammen med jer i teatret. 

Billetsalget åbner online den 19. maj kl. 13.00. Vi reserverer forinden pladser til gangbesværede 
medlemmer af Teaterkredsen eller medlemmer, som har nedsat syn eller hørelse.  

Vi takker Silkeborg Kommune og vore sponsorer for at støtte det levende teater i Silkeborg.

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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3. september kl.19.30 i Musiksalen  

HOMAGE – en hyldest til de drømme, 
vi endnu ikke har mistet

Varighed: 50 min. uden pause
Billetpris: 150 kr.

HOMAGE er en historie om at blive sig selv 
og få sorteret larmen fra. En poetisk og kær-
lig påmindelse om at vi kan være med til at 
skabe det liv, vi ønsker. Historien fortælles 
i et nonverbalt og stilistisk enkelt univers, 
hvilket gør den velegnet til et ikke-danskta-
lende eller hørehæmmet publikum.  

Dette er mimeteater i særklasse, som mod-
tog den århusianske scenekunstpris „Årets 
Forestilling 2020“.  Mette Rønne har en vir-
tuos timing og et kropssprog uden klicheér. 

Medv.: Mette Rønne 
Producent: Kulturmarkt
Foto: Per Pedersen               

12. september kl. 16.00 i Musiksalen 

VALKYRIENS KAMP – en 
musikforestilling om Thit Jensen

Varighed: 85 min. uden pause
Billetpris: 300 kr.

Fortællingen fører os ind i Thit Jensens stridbare 
forhold til verden. Nationalt og internationalt var 
hun kvindekampens „superstjerne“ med sine 
foredrag om „frivilligt“ moderskab og prævention. 
Thit var enten elsket eller hadet for den sam-
fundsomvæltning, som fulgte i hendes kølvand. 
Hun lykkedes på de ydre linjer med alt, hvad hun 
kastede sit blik på, men privat måtte hun kæmpe 
sine egne kampe.

Medv.: Ena Øster Høyer, Malin Rømer Brolin Tani,  
Søren Bang Jensen, Christine Worre Kann og Marie 
Louise von Bülow
Producent: Teatergrad
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20. september kl. 19.30 i Teatersalen

2 PÅ TUR – en komedie om at gribe dagen 

Varighed: Ca. 90 min. uden pause
Billetpris: 300 kr.

To ældre herrer er indlagt på hospital med hver sin 
terminale sygdom. De beslutter sig for ikke at ville 
ligge og vente på døden. De griber dagen og flygter. 
Med dropstativ stiller de op ved landevejen og blaffer, 
klar til deres sidste eventyr. Vi kender endestationen 
for de to mænds tur, men vejen derhen er fuld af 
livsglæde og håb for fremtiden.

Medv.: Kurt Ravn, Peter Schrøder,  
Paw Henriksen og Kristine Yde 
Producent: Folketeatret 
Foto: Gudmund Thai

6. oktober kl. 19.30 i Musiksalen

KRIGEN HAR IKKE ET KVINDELIGT 
ANSIGT – baseret på Nobelprismodtager 
Svetlana Aleksijevitjs bog 

Varighed: 60 min.
Billetpris: 150 kr.

17 af dansk teaters ældre kvinder giver stemme 
til kvinder, der kæmpede på sovjetisk side under 
2. verdenskrig, illustreret af billed- og videokunst-
neren David Matschofsky.

I 1941 meldte 1 mill. unge russiske kvinder sig 
til Den Røde Hær og kæmpede på lige fod med 
mændene. Oplevelserne er rystende og grufulde, 
men først 40 år efter krigens afslutning fortæller 
kvinderne deres historier med eftertankens poesi 
og humor. Fra det rå og grusomme til det absurd 
morsomme.

Medv.: Pia Rosenbaum
Producent: Teaterforening Katusha
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1. november kl. 19.30 i Kedelhuset

MARIE GRUBBE – den levende
Opføres i samarbejde med KK44 Festival

Varighed: 70 min. uden pause
Billetpris: 200 kr. 

Marie Grubbe er en af de mest genfortalte 
skikkelser i Danmarkshistorien. Hun har 
været fremstillet som syndebuk, som klas-
sekampshelt og kvindefrigører, afhængig af 
hvilken tid forfatteren har levet i. Her i fore-
stillingen iklæder den levende Marie Grubbe 
sig alle historierne. For derefter at klæde sig 
af og stå tilbage med kun en sandhed, som 
er hendes egen.

Medv.: Camilla Bendix og  
cellisten Johanne Andersson
Producent: Louise Schouw Teater

6. November kl. 19.30 i Kedelhuset

MONSIEUR IBRAHIM OG KORANENS 
BLOMSTER  
– en fortælling om venskab, selvværd og 
religion

Opføres i samarbejde med KK44 Festival

Varighed: 75 min. inkl. pause
Billetpris: 150 kr.

Momo bliver som 13-årig forældreløs, da hans far 
forlader ham. Da faderen vælger at flygte, bliver den 
gamle arabiske kioskejer Ibrahim den eneste voksne 
i Momos liv. Med sin omsorg og livsvisdom formår 
Ibrahim at lette hadet fra Momos sind, styrke hans 
selvværd og finde sig selv.  
I forestillingen mindes Momo som voksen Ibrahim og 
deres venskab.

Medv.: Trols II Munk
Producent: Teater V, i samarbejde med Holbæk Teater
Foto: Mie Neel
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9. januar kl. 16.00 i Kedelhuset

MÆND I MINDRE DOSER – et bud på krisehjælp til den trængte mand
Varighed: 70 min. uden pause
Billetpris: 200 kr.

Forestillingen er en tour de force i ukuelige og elskelige mænd. Du møder for-
svars-, undvigelses-, flugt-, og overlevelsesinstruktøren, gommen 
uden brud, elskeren, der ikke er en ordenlig mand, den enlige 
testosteronbombe-mand og mange flere. MÆND I 
MINDRE DOSER er historien om, at Eva ikke kan 
smide Adam ud af paradis uden at 
mangle noget, nemlig en at holde 
af, holde ud og holde om.

Medv.: Kristian Holm Joensen
Producent: Louise Schouw Teater

15. december kl. 19.30 i Kedelhuset

ROTTER PÅ LOFTET  
– en musikalsk julecabaret
Varighed: 1 time og 45 min. inkl. pause
Billetpris: 250 kr.

I en tid, hvor der ikke er meget  
at grine af, kan vi alle godt klare  
en god julecabaret og få grinet 
godt igennem. Det er præcis,  
hvad Cafe Livas nye julecaba-
ret ROTTER PÅ LOFTET giver  
os: – en skøn, hyggelig,  
satirisk, gennemmusikalsk 
og ikke mindst morsom 
forestilling i trygge rammer 
– selvfølgelig med café - 
opstilling i Kedelhuset.

Medv.: Jacob Morild, Karsten Jansfort,  
Thomas Pakula og Morten Wedendahl
Producent: Café Liva
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4. februar kl. 19.30 i Kedelhuset

HAMLET SOLO – tragedien om den  
danske prins skåret ind til benet
Varighed: 70 min. uden pause
Billetpris: 150 kr.

I dette one-man show kommer publikum helt 
tæt på fortællingen om den danske prins og hans 
skarpe tunge. En tunge som serverer det ene pi-
skesmæld efter det andet i historien om prinsens 
indre kampe og de store spørgsmål om livet og 
døden. HAMLET SOLO er en intens introduktion til 
Shakespeares univers, serveret med stor respekt 
for originalen.

Medv.: André Andersen
Producent: Hamlet Scenen
Foto: Nikolaj Trap

19. februar kl. 19.30 i Teatersalen

OH HAPPY DAY – en kor-komedie om 
kærlighed
Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause
Billetpris: 350 kr.

Dette er en varm og humoristisk fortælling om 
sang som forløser, og om en grå hverdag, der får 
kulør, når gospelsangen holder sit indtog. Fore-
stillingen er lavet over Hella Joofs film af samme 
navn. Glæd jer til at opleve 11 både velsyngende 
og morsomme skuespillere som til slut flanke-
res af vores eget vaskeægte gospelkor fra 
Silkeborg.  

Medv.: Marie Mondrup, Ulla Vejby, Christopher Læssø, 
Troels Malling, Tom Jensen, Jesper Riefensthal, Jakob 
Højlev Jørgensen, Kristian Boland, Kristine Yde og Signe 
Kærup Dahl samt det lokale Gospelkor.
Producent: Folketeatret
Foto: Gudmund Thai
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6. marts kl. 16.00 i Teatersalen

TURIST – en ferie, du gerne vil hjem fra 
Varighed: 60 min.
Billetpris: 250 kr.

Drømmer du også om Paradiset? Om at pakke san-
daler, bandana og solcreme for at drage sydpå? Følg 
med verdensmanden, backpackeren og charterturi-
sten på deres livs rejse ind i en forunderlig feriever-
den. Dette er en actionfyldt fysisk komedie om livet 
som turist, og om hvordan mødet med de andre 
kan få både de værste og bedste sider frem i os.

Medv.: Petras Lisauskas, Mikolaj Karczewski og Kasper Buus
Producent: Don Gnu og Bora Bora – Dans og Visuelt Teater
Foto: Emilia Therese & Engedal Fotografi

20. marts kl. 16.00 i Teatersalen

DRACULA – en kisteglad grinebider 
Varighed: 2 timer og 10 min. inkl. pause
Billetpris: 300 kr. 

Tag med Figaros på en rejse til det mørke og 
dystre Transsylvanien. Gravrusten er banket 
af gravrøsten, når de med den unge sagfører 
Jonathan Harker drager til Grev Draculas slot i de 
Transsylvanske bjerge. Det bliver en kamp med 
dagslyset, om de når at hamre en pæl gennem 
Grev Draculas hjerte... Vi garanterer en overflod af 
komik, musik og gys... og masser af hvidløg. 

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

SÆSON 2021-2022 |  SIDE 9



27. marts kl. 19.30 i Teatersalen

MADDIKER – et livtag med den modne kvinde 
Varighed: ca. 2 timer uden pause
Billetpris: 300 kr.

Det er ikke lutter lagkage at blive gammel. Forlad roligt festen som den første, der sker ikke en skid. 
Men man kan dog stadig se godt ud, hvis ellers lyset falder rigtigt. Husk at livet er ikke slut, før man 
er død. Der er både liv og glimt i øjet på de tre kvinder, mens de hylder alderdommen og tør tale både 
om det svære og det smukke i livet, inden maddiker får overtaget.

7. april kl. 19.30 i Teatersalen

HJÆLP VI ER GIFT – parforholdet på 
komedie
Varighed: 90 min. inkl. pause
Billetpris: 250 kr. 

To parterapeuter turnerer land og rige rundt med 
deres foredrag :“Hjælp vi er gift“. Et foredrag fyldt 
med illustrative scener, og der tilbydes kontante 
råd om, hvad man skal gøre. Men hvad hvis sam-
livseksperterne selv har problemer? Som aftenen 
skrider frem, kan uenighederne ikke skjules i takt 
med, at der vælter skeletter ud af skabet. Det er 
stærkt underholdende satire.

Medv.: Trine Gadeberg og Jan Svarrer
Producent: Det Skumle Pladeselskab
Foto: Thomas Knoop

Medv.: Bodil Jørgensen, Rikke Wölck 
og Jannie Faurschou 
Producent: Folketeatret
Foto: Gudmund Thai
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28. april kl. 19.30 i Kedelhuset

MINE FORÆLDRES TING  
– en monolog om ting 
Varighed: 90 min. uden pause
Billetpris: 150 kr.

Forældrene er døde, og Agnes skal rydde 
boet. Udstyret med farvede mærkater går 
hun igang. Hvad skal smides ud, hvad skal 
beholdes, hvad skal sælges, hvad skal til 
genbrug - men så let er det ikke. Ting væk-
ker minder og afslører hemmeligheder. Men 
giver ting livet værdi? Hvor mange ting har 
et menneske brug for? Hvor lidt er nok?

Medv.: Anja Owe 
Producent: Thomas Howalt

Vi støtter

og det levende teater

86 81 14 99  |  www.kamark.dk

v/ Optiker JOhan Farstad

86 82 15 14
www.FarstadOptik.dk

– Synlig forskel

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
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