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Nyhedsbrev nr. 113 08-03-19

Kære teatergænger
Den 25. marts er der det helt store udtræk i Folketeatrets operettekomedie MØD MIG PÅ CASSIOPEIA med 
musik af Kai Normann Andersen og en perlerække af skuespillere og musikere på scenen. Der er endnu få billetter 
tilbage. Allerede den 4. april præsenterer vi Henrik Koefoed og Sonja Oppenhagen i den slagfærdige komedie 
KURT OG KIRSTEN fra Louise Schouw Teater. Bemærk at forestillingen varer ca. 75 min. uden pause! 
For de 8-11-årige og deres forældre eller bedsteforældre kan vi anbefale Limfjordsteatrets sprælske forestilling den 
17. marts: MORFAR-MORFAR-MORFAR – den går lige ind!
Vi erindrer om vores busture til Det Kgl Teaters KONG ARTHUR på Moesgård den 20. og 21. juni som blev 
annonceret i nyhedsbrev nr. 112. Sidste frist for bestilling er den 14. april.
Rigtig god fornøjelse i det levende teater!

MØD MIG PÅ CASSIOPEIA
Jysk Musikteater, store sal, 25. marts kl. 19:30 - Varighed: 2 timer og 25 min. inkl. pause. 

    Asger Reher som Zeus – Foto: Gudmund Thai

Alle kan nynne med i Folketeatrets stort opsatte 
version af denne elskede operettekomedie med de 
mange ørehængere. Der er en fornem musiker- og 
rollebesætning: Trine Gadeberg, Carsten Svendsen, 
Christopher Læssø, Lone Hertz, Asger Reher, Troels
Malling, Kristian Holm Joensen, Kristoffer Sass, 
Nina Maria Schjødt Lybæk-Hansen, Rasmus 
Rothaus Faartoft, Tanja Dræberg og Rikke 
Lillevang. I rollen som musen Polyhymnia er der en
udskiftning ift. programmet: Amalie Dollerup 
erstattes pga. graviditet med Karin Nordly-Holst.

Kristoffer Sass, Rikke Lillevang, Troels Malling, Rasmus
Rothaus Faartoft, Tanja Dræberg - foto: Gudmund Thai

 Amalie Dollerup (tv) og den ”nye”     
Polyhymnea, Karin Nordly-Holst (th)
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KURT OG KIRSTEN
Jysk Musikteater, store sal, 4. april kl. 19:30 NB: varighed ca. 75 min. u. pause

        Foto: Mike Reuter   

Forestillingen er på én gang både en tragedie og en 
absurd komedie. Det er et drama fra hverdagen, hvor 
mange bliver skilt. Men den handler om kærlighed på 
godt og på ondt - og om at opdage hinanden på ny.

På scenen står Sonja Oppenhagen og Henrik Koefoed. De 
er to af dansk teaters dygtigste og mest populære 
skuespillere, som vi kender fra en lang række succeser på 
scenen, i film og TV. Sonja Oppenhagen har desuden 
været instruktør på Silkeborg-musicalen Matador.

        Foto: Mike Reuter

I sin anmeldelse skriver CPHCulture: Det ene øjeblik flyver 
uforskammethederne gennem luften og i det næste er der behov 
for kram og sikkert meget mere, hvis beslutningen om 
skilsmissen ikke allerede var taget... Sonja Oppenhagen og 
Henrik Koefoed er intet mindre end formidable i de to 
hovedroller. Sonja Oppenhagen har både kraft i kroppen og 
smerte bag ordene, når hun lader frustrationerne kommer til 
udtryk. Og hvor det dog klæder Henrik Koefoed endelig at have 
en hovedrolle, hvor alvor og komik kan gå hånd i hånd. 

         Foto: Mike Reuter

Forestillingen er produceret af Louise Schouws Teater. 
Iscenesættelsen står Jan Hertz for (som vi oplevede i 
Silkeborg i sidste sæson i SENIOR STAND-UP). 
Dramatikeren er Kristina Lugn (født 1948). Hun er en af 
tidens største svenske dramatikere. Hendes værker spilles 
på teatre over hele Sverige - bl.a. på Stockholm Stadsteater - 
hvor også “Rut og Ragner”, som vores forestilling hedder på
svensk, har haft stor succes siden 2003. Hun blev indvalgt i 
det svenske akademi i 2006, og hun er bl.a. blevet tildelt 
Selma Lagerlöfs litteraturpris i 1999 og Bellmanprisen i 2003.

MORFAR – MORFAR – MORFAR

Jysk Musikteater, lille sal, 17. marts kl. 15:00
Grib chancen for en fed oplevelse sammen med 
dine børn eller børnebørn. Limfjordsteatrets 
musikalske og tankevækkende forestilling er for de 
8 til 13-årige, men kan virkelig anbefales også for de
voksne! Der er stillet op til rockkoncert. De 3 
morfædre spiller og fortæller deres historie som 3 
meget forskellige morfædre. Måske så I Jens 
Andersen som faunen i DR1's julekalender? Her 
spiller han sammen med Thomas Guldberg Madsen
og Sune Skuldbøl Vrå.  Varighed 45 min. 
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