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Kære teatergænger
Vi ønsker jer alle et godt nytår! Forårssæsonen startede flot med den højaktuelle og gevaldigt morsomme 
komedie HOLGERS FORSVARSTALE. Vi fortsætter fredag den 25. januar med de to geniale musikere 
Kim Sjøgren og Anders Ahnfelt-Rønne i deres forestilling AFSPORET. Oplev en morsom handling fyldt
med den skønneste musik i alle genrer og krydret med et væld af anekdoter. 
Søndag den 27. januar er der teater for hele familien med Dansk Rakkerpaks forestilling RICKSHAW. 
Det er gadeteater i international klasse, som rykker indendørs.

 AFSPORET
Jysk Musikteater, fredag den 25. januar kl. 19:30, Store Sal

Foto: Roberto Fortuna 

Handlingen: To klassisk uddannede musikere, 
professor Ib Forsberg og docent Asko Korkula, har
ligget stille i en lidt afsporet og forvirret periode af
deres liv, men nu tager begivenhederne fart.

De mødes ved et trafikknudepunkt om morgenen, 
fordi de har aftalt at øve for første gang i mange år.
En musikforening har nemlig bestilt en koncert 
med de to samme aften – med noget Mozart, 
Bartok og Beethoven.

Under prøverne derhjemme er det ikke nemt at 
holde koncentrationen. Minderne vælter frem, og 
anekdoterne står i kø:  - Min morbror holdt 
betydeligt mere af violin end af flygel. Ah, var han også 
musiker? - Nej, han var flyttemand…

Forestillingen indeholder den skønneste musik i 
alle genrer.

Forestillingen serveres med elegance og meget høj 
musikalitet af ingen ringere end den 
gudsbenådede teatermand og pianist Anders 
Ahnfelt-Rønne og Danmarks vel nok mest kendte 
og ”legesyge” violinist Kim Sjøgren. 

Forestillingen varer 1 time og 40 min. inkl. pause
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RICKSHAW
Jysk Musikteater, søndag den 27. januar kl. 15:00, Lille Sal

Om forestillingen: 

RICKSHAW er hæsblæsende gadeteater, som den 
27. januar rykker indendørs. Det er slapstick i stil 
med Monte Phyton eller Gøg og Gokke. 

En svedende rickshawchauffør skal køre med en 
imperialist på bagsædet. Et klassisk symbol på den 
hvide mands overlegenhed over for de uciviliserede
fremmede. Det er sort og hvidt. Det er enkelt. Det 
har et strejf af fortidighed over sig og er i hvert fald 
noget der kun foregår under fjerne himmelstrøg - 
eller hvad?

Rickshaw er en historie om udbytning og 
forandring, som publikum umiddelbart kan 
forholde sig til. Fortalt i et internationalt, fysisk 
teatersprog, med humoren og komikken på 
pedalerne og alvoren dybt placeret i passagersædet.

Kåret som bedste forestilling på Milano Clown 
Festival, Italien – 2016. 

Dansk Rakkerpak er et af Danmarks førende 
gadeteatertrupper. De er dag egnsteater i Næstved. 

Varighed: Ca. 40 minutter

Aldersgruppe: Voksne og børn fra 6 år
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