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Kære teatergænger
Februar byder på to fremragende, men meget forskellige forestillinger: LIVET – HVOR SVÆRT KA' DET 
VÆRE? fra Folketeatret med Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard. Det er en rørende og poetisk komedie, mens 
KING LEAR er Teatret Møllens og Hans Rønnes gribende opsætning af Shakespeares drama med Ole Sørensen og
Thomas Clausen Rønne. Hvis du ikke kender”Møllen”, har du chancen for at opleve dette spændende teaters 
forestilling for kun 100 kr. takket være særlig støtte til denne forestilling. 
Vi vil snart annoncere vores busture til Det Kgl Teaters KONG ARTHUR på Moesgård den 20. og 21. juni. 
Rigtig god fornøjelse i det levende teater!
Bestyrelsen for Silkeborg Teaterkreds

LIVET – HVOR SVÆRT KA' DET VÆRE?
Jysk Musikteater, store sal, 23. februar kl. 19:30 

Vi er rigtig glade for at kunne præsentere den 
anmelderroste, poetiske og humoristiske komedie 
fra Folketeatret om livets forskellige stadier set 
gennem et livslangt venskab. Rollerne som Alex og 
Tom bliver spillet af de kendte  teater- og 
revykunstnere Niels Ellegaard og Henrik 
Lykkegaard. Og historien fortælles baglæns! 

Forestillingen varer 75 min. uden pause.

Foto: Thomas Petri
Vi begynder altså med døden - så er det triste 
ligesom overstået. Så følger en række genkendelige 
livskapitler: Fra senilitet med åbent tishul, over 
modenhed og ældregymnastik, midtvejskriser og 
absurde bodelinger. Vi fortsætter kronologisk 
baglæns med karriere, familie, den store kærlighed 
og livets tilfældigheder. Derefter de grænseløse 
ungdomsdrømme, den spirende seksualitet og 
løfterne om evigt troskab - sværget med blod! Og vi
slutter selvfølgelig med begyndelsen. Et venskab, 
der begynder med slikposer, snotnæser og - nåja - 
åbent tishul.
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KING LEAR - Shakespeare
Jysk Musikteater, store sal, 28. februar kl. 19:30

Nu skal vi igen opleve Ole Sørensen fra Teatret Møllen, 
denne gang som Kong Lear. Mange vil huske Ole 
Sørensen for hans præstation som Ove i komedien EN 
MAND DER HEDDER OVE.

KING LEAR er en tragedie om magt og begær, om 
sandhed over for løgn, om kærlighedens væsen - 
grådighed, vanvid, forfængelighed og foragt, om ordets 
magt og handlingens konsekvenser.

Forestillingen begynder, da den gamle konge skal fordele
sit rige mellem sine tre døtre. Hvordan skal han afgøre 
hvem, der skal have hvad? Kongen beslutter sig for, at 
døtrene hver især skal fortælle ham, hvem af dem der 
elsker og agter ham højest. Alle døtrene erklærer deres 
kærlighed til kongen, men kun én af dem taler sandt...

Aarhus Stiftstidendce skrev: Navnlig Ole Sørensen bidrager
til oplevelsen via hans utroligt stærke skuespilpræstation som 
Kongen. Sørensen har den store kvalitet at kunne få de roller 
han spiller til at emme af noget alment menneskeligt - noget for
os alle essentielt." 

I Teatret Møllen og ”Teatret”s udgave spiller Thomas 
Clausen Rønne alle  rollerne som kongens tre døtre. En 
anmelder skrev: Mens Møllens Ole Sørensen ubesværet 
spiller gammel, affældig og naragtigt naiv, er der anderledes go
over Thomas Clausen Rønne, der med forskellige 
påklædningsdukkeagtige rober uden overgang spiller de tre 
døtre og den skæggede nar, skiftevis uddeler ubehagelige 
sandheder, slesk tale og ikke mindst nedrigheder og 
ondskabsfulde komplotter.

Sammen med musiker Jullie Hjetland tager de publikum 
med på en rejse fyldt med intriger, forræderi, sydende 
ondskab og hjerteknusende kærlighed. Med både humor, 
leg, alvor og musik fortolker de Shakespeares kendte 
klassiker og myten om King Lear. 

KING LEAR er instrueret af Hans Rønne som også stod 
bag den herlige forestilling AFDELINGEN FOR MINDRE
PLANTER som vi præsenterede i sæsonen 2015-16. Hans 
Rønne har netop modtaget den livsvarige hædersydelse 
fra Statens Kunstfond.

Forestillingen varer 1 time og 40 min. inkl. pause.
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