
Nyhedsbrev nr. 120 / 7. nov. 2019

Overskrifter:
 Bodil Jørgensen og Jørgen Ryg
 Teater for børn om klimakrisen
 Fælles spisning: Hygge og juleand i 
restaurant Stryget

Læs programmerne på:
www.silkeborg-teaterkreds.dk

www.boerneteater-silkeborg.dk

Vi har været så heldige at få Bodil Jørgensen til Silkeborg med Café Livas cabaret om 
Jørgen Ryg. Det er den 26. nov. i Teatersalen. Bemærk at der nu er pause i forestillingen! 
Vi vil endnu engang gøre opmærksom på VØLVENS DOM, en nordisk opera som 
dramatiserer klimakrisen og giver håb for børn fra 9 år og deres voksne. Det er den 17. 
november i Musiksalen. Billetter kan findes på https://jmts.dk/program/ryg-en-
sorgmunter-cabaret/ og https://jmts.dk/program/voelvens-dom-nordisk-opera-saga/
Husk at støtte den lokale teaterforening: Bliv medlem af Silkeborg Teaterkreds: 
https://jmts.dk/program/medlemskab-teaterkredsen-2019-20/

Rigtig god fornøjelse i det levende teater!
 

Oplev Bodil Jørgensen i
RYG – en sørgmunter cabaret

Jysk Musikteater, Teatersalen den 26. november kl. 19:30

Vi er i Café Høvlen. Der er en bar, et cafebord, et klaver og et 
bagtæppe, hvor skyggen af Jørgen Ryg i form af trompetist ses.
Han var oprindelig jazztrompetist, men blev kendt som 
skuespiller med komiske roller og som aktør i en række revyer.

Lyset slukkes, et toilet skyller ud, tjeneren kommer på scenen 
med skjorten stikkende ud af gylpen. Trommer sætter i. 
Tjeneren sætter sig bag klaveret og spiller jazz sammen med 
trompetisten, der projiceres op på bagtæppet. Iført slidte grå 
Crocs, sorte læderbukser, en lædervest og leopardbluse vælter 
Bodil Jørgensen som fuld stamgæst ind på scenen. “Spil lige 
det der igen” lyder det opmuntrende fra stamgæsten. 
Hvorefter hun råber, “Det der skal du ALDRIG spille igen”. 
Bodil Jørgensen tegner i forestillingen med udgangspunkt i 
Jørgen Ryg et sørgmuntert portræt af det moderne menneske i 
en tid, hvor alting skal gå så ufatteligt stærkt.

"Ryg" er spækket med monologer og sange fra "Enlig Far" til 
"Pyt" og selvfølgelig "Hvad Skal Vi Med Kvinder" – og 
hvordan skal det lige gå, når man, som Bodil, jo er en kvinde?

Bodil Jørgensen er folkekær, lige som Jørgen Ryg var det. 
Ligeledes er hun en skøn fortæller, der forstår at artikulere, så 
pointerne forstås og understreges. 

http://www.boerneteater-silkeborg.dk/
http://www.silkeborg-teaterkreds.dk/
https://www.facebook.com/pages/Silkeborg-Teaterkreds/190774041057922


Bjarne Sahl akkompagnerer og står for det 
musikalske arrangement, og som fødselshjælper på 
showet har Bodil Jørgensen fået hjælp af Café Livas 
kunstneriske leder, komikeren og skuespilleren, 
Jacob Morild. 

Showet har fået 5 ud af 6 stjerner i anmeldelsen i 
Aarhus Update.

Varighed: Ca. 1 time og 40 min. inkl. en pause 
(ændring i forhold til sæsonprogrammet)

Vølvens Dom
Jysk Musikteater, Musiksalen, den 17. november kl. 15:00

Alder: fra 9 år

VØLVENS DOM er en nordisk saga-opera som på 
forunderlig vis tager hul på angsten for fremtidens 
klimaændringer. Da verden er ved at gå under, 
anråber menneskene Vølven om hjælp. Men Vølven
har set det før. Hun er træt af gentagelse og de 
dumme mennesker, som gør de samme fejl om og 
om igen. Hvorfor ikke bare overgive sig til 
Ragnarok? Men BARNET har en anden plan. Vi kan
handle os ud af afmagten igennem tillid til vores 
omsorgsfuldhed og forandringskraft.
Operasagaen bliver fortalt billedrigt og med få ord 
via musikken i et genrekrydsende møde mellem 
den norske hardingsfeleudøver Anne Hytta, to 
klassiske musiker fra Sverige, en sanger og en 
slagtøjsspiller fra Danmark og en skuespiller fra 
Færøerne.

I spidsen står den Reumert-nominerede islandske 
komponist Hugi Gudmundsson, som også blev 
nomineret med denne forestilling til den fine 
Carlpris i kategorien Komponist inden for 
børnemusik. Produktionen består således af 
kunstnere fra Norge, Island, Færøerne og Danmark.

Medvirkende: 
Sanger, Vølven: Ingeborg Fangel Mo
Skuespiller, Barnet: Durita D. Andreassen
Hardingfele: Anne Hytta eller Samuel Lundström

Cello: Nicole Hogstrand eller Hanna Englund
Slagtøj: Matias Seibæk eller Mathias Reumert 
Producent: Musikteatret Saum
Varighed: 50 min.

Kom og hyg jer med lækker julemad inden forestillingen 
OG HER LUGTER BRUNT OG BRÆNDTOG HER LUGTER BRUNT OG BRÆNDT den 12. dec. fra kl. 17:30

Silkeborg Teaterkreds tilbyder sammen med restaurant STRYGET i Jysk Musikteater følgende menu til
kun 148 kr. :

Confiteret and med stegte kartofler, honningbagte rodfrugter og portvinssauce 
Alle som køber billet til forestillingen er særligt velkomne.

Sidste frist for køb er 10. december. Der er begrænset antal pladser i restauranten. 
Bestil på dette link: https://jmts.dk/restaurant-og-cafe/julemenu-2019/




