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Kære teatergænger
Næsten hver sæson har vi haft en forestilling med Figaros – og med et stadigt voksende publikum. Har 
man først oplevet dem én gang, kan man blive afhængig af deres rablende humor, overraskende 
drejninger af kendte forestillinger og formidable musikalske og sceniske formåen. Denne gang er det den 
kendte parodi fra 1887 på et teaterstykke, SVEND, KNUD OG VALDEMAR, som får tilsat yderligere 
og særegen komik og dejlige melodier med ny tekst. Det går løs i Jysk Musikteater den 6. februar kl. 
19:30.
Lørdag den 16. februar er der teater for hele familien med den store forestilling EMIL FRA LØNNE-
BERG, som er blandt de allerbedste børneforestillinger fra Folketeatret. Der er kun få billetter tilbage.

 SVEND, KNUD OG VALDEMAR – synger på sidste vers
Jysk Musikteater, onsdag den 6. februar kl. 19:30, Store Sal

"Svend, Knud og Valdemar" eller "Kongemordet i Roskilde" 
eller "Slaget på Grathe Hede”, et historisk, romantisk 
udstyrsstykke i fem changementer med indlagte sange. 
Vi følger en teatertrups forsøg på at opføre et stykke om slaget 
på Grathe Hede, hvor alt går galt, blandt andet fordi intrigerne
mellem skuespillerne ikke kan skjules.
Peter Fristrups teaterstykke har holdt sig på repertoiret siden 
premieren i 1887 og har igennem alle årene fornøjet publikum 
over hele landet. Især DR-udgaven fra Riddersalen i 1970 
bliver sendt igen og igen og huskes og elskes af mange. 

Nu kaster opera- og teatertruppen Figaros og Den Ny Opera sig over denne perle og giver den en 
moderne make-over. Der tilføjes ekstra sangnumre fra både opera, operette og musical, og når Figaros 
tilsætter sin særegne komik til den i forvejen humørfyldte forestilling, er der garanti for en morsom 
aften i teatret. 

Hans Dueholm Lisbet Kjærulff Allan Dahl Hansen Kristian Jensen Rasmus Krogsgaard
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Hos Figaros varetages alle rollerne af sopranen Lisbeth 
Kjærulff, barytonen Hans Dueholm og den nytilkomne 
skuespiller og sanger Kristian Jensen. Og som bonus (og ved 
hjælp af moderne computer- og filmteknik) svæver sangeren 
og revyskuespilleren Rasmus Krogsgaard over vandene i en 
enkelt scene i skikkelse af "Knud Lavards Ånd".
Orkestret er Figaros faste husorkester OneBigMan Symphony 
Orchestra - pianist m.m. Allan Dahl Hansen. 

EMIL FRA LØNNEBERG
Jysk Musikteater, lørdag den 16. februar kl. 16:00, Store Sal

Christine Gaski, Tine Vitkov, Michael Slebsager, Anders 
Ortman, Morten Bo Koch, Jesper Riefensthal og Asta Kamma 
August. Foto: Thomas Petri.

Forestillingen har fået fantastisk flotte 
anmeldelser:
”Teateravisen.dk” skrev bl.a.: ”Både børn og 
voksne bliver revet med helt fra åbningsscenen i 
Folketeatrets version af EMIL FRA LØNNEBERG,
der med ubesværet musikalsk overskud, 
underskøn scenografi og charmerende 
skuespillere sætter barren højt for den næsten to 
timer lange forestilling. I en opsætning der smukt
skaber rammerne for en nostalgisk følelse af 
’verden af i går’, uden at indholdet på nogen 
måde føles bedaget.”

Lisbeth Gajhede, Jesper Riefensthal, Michael Slebsager og 
Sofie Alhøj. Foto: Thomas Petri

CPH Culture mener at EMIL FRA LØNNEBERG 
hører blandt Folketeatrets allerbedste 
børneforestillinger, og kunne sagtens tåle at blive 
genoptaget i kommende sæsoner. 

I forestillingen medvirker Michael Slebsager (som
Emil), Peder Holm Johansen, Jesper Riefensthal, 
Morten Bo Koch, Sofie Alhøj, Tine Gotthelf, Asta 
Kamma August, Lisbeth Gajhede, Christine Gaski
og Siff Hebe Vintersol.

Musikere: Tine Vitkov, Ida Nørby Sørensen og 
Anders Ortman 
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