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Nyhedsbrev nr. 74 07-04-16

Kære læser af nyhedsbrevet

Vi nærmer os nu afslutningen på sæsonen 2015-16 med forestillingen 
FOLKESKOLEREFORMEN som spiller i Kedelhuset den 3. maj kl. 19.30. Bagefter vil 
komponisten til musikken i forestillingen fortælle og besvare spørgsmål fra publikum. 
Denne satiriske monolog omtales i dette nyhedsbrev. 

Teaterklub for Børn sluttede sæsonen med Vitello med over 500 tilskuere søndag den 3. 
april. Der er dog endnu en god mulighed for at se en børneforestilling her i foråret, idet 
forestillingen SKAMMERENS DATTER vises i JYSK MUSIKTEATER den 30. april kl. 15.
Blandt danske børn er Lene Kaaberbøls fortælling om Dina én af de mest læste i nyere 
tid. SKAMMERENS DATTER har spillet med stor succes på Østre Gasværk Teater. 
Forestillingen er egnet for børn fra 8 år. Spilletiden er 2 timer. 

  
Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

Næste års program er på vej og vil blive lanceret i 
Lunden den 10. maj kl. 16. Programmet vil blive 
udleveret og der vil blive fortalt og vist fotos eller 
videoer om de enkelte forestillinger. Der vil desuden 
blive tilbudt en forfriskning. Programmet vil dog også 
blive sendt til vores medlemmer som ikke abonnerer på 
nyhedsbrevet. Læs mere om denne begivenhed i dette 
nyhedsbrev.

Som noget nyt vil der blive mulighed for at finde sammen i ”teaterhold”. På mødet i 
Lunden den 10. maj kl. 16 vil der være mulighed for at træffe andre og sammen gå i 
teatret med forskellige temaer for forestillingerne. Du kan læse mere om denne 
nyskabelse i dette nyhedsbrev. 

Vel mødt i det levende teater!
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Lancering af programmet for sæsonen 2016-2017 i Lunden den 10. maj 
2016

kl. 15.45  - 16.30 Det nye program udleveres ved indgangen.

kl. 16.00 Silkeborg Teaterkreds byder velkommen fra scenen og fortæller om arrangementet, 
om hvordan man bestiller billetter og om teaterholdene. Der bliver mulighed for at 
aflevere bestillinger ved et bord efter mødet.

kl. 16.15 Udskænkning
kl. 16.30 Præsentation af program med billeder, videoer og tale med mulighed for at stille 

spørgsmål.
kl. 17.30  Afslutning

Alle er velkomne til arrangementet, men kun medlemmer vil kunne opnå rabat ved køb af 
forestillinger.

      Komedier Opera           Diverse

Kom med i et ”teaterhold” den 10. maj i Lunden

En dejlig oplevelse bliver bedre, når man oplever den sammen med andre. Vi har talt 
med nogle af vores medlemmer, som ikke går i teatret, når de ikke er sammen med 
bekendte. Der bliver nu mulighed for at træffe andre og sammen gå i teatret. Det svarer 
lidt til læsegrupper, aftenskole- eller idrætshold, hvor man jo heller ikke altid kender 
hinanden på forhånd. 

Tirsdag den 10. maj kl. 16-17 præsenterer Silkeborg Teaterkreds det nye program for 
2016-2017 i Lunden. Du vil her kunne træffe andre, som gerne vil i et ”teaterhold”. 

Vi lægger op til at man kan starte med at vælge et af tre temaer: KOMEDIER, OPERA og
DIVERSE. Tanken er at interesserede finder sammen i hold ud fra disse temaer. 
Teaterkredsens bestyrelse vil være behjælpelig med at sætte ”teaterholdene” i gang. 
Derefter kan holdene selv udvælge de forestillinger, som de vil se sammen. Alle 
behøver ikke at se de samme stykker, men får muligheden for at bestille pladser 
sammen i teatersalen. Det kan enten ske med tilmeldingskuponen i programmet eller 
på nettet.
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FOLKESKOLEREFORMEN
Kedelhuset tirsdag den 3. maj kl. 19:30

Efter forestillingen vil dens komponist Morten Mosgaard fortælle 
og besvare spørgsmål fra publikum

Foto: Palle Peter Skov

FOLKESKOLEREFORMEN er en komisk monolog, 
som tager udgangspunkt i den omstridte 
folkeskolereform, der 1. august 2014 gav tusindvis af 
elever og lærere en ny og længere hverdag.

Med spidsede blyanter, satire og humor diskuterer 
Mungo Park Kolding forandringen af vores lands 
måske vigtigste institution. 

Reformen sendte landet på den anden ende med lock-
out, sygemeldinger og elevfulgt. Men hvad er op og 
ned? Er lærerne forkælede, eller er der hold i 
kritikken?

FOLKESKOLEREFORMEN undersøger sagen 
sammen med den nyklækkede lærer Nanna Bang – en 
ambitiøs ung kvinde, som med stor faglig entusiasme 
byder velkommen til 0.a. På vej mod sidste skoledag 
tager hun favntag med reformens paragraffer og 
drømmen om at blive verdens bedste lærer.

Medvirkende: Marie Nørgaard 
Instruktør: Heinrich Christensen og Anna Schulin-Zeuthen
Instruktør på genopsætning sept. 2015: Mette Louise Ovesen
Tekst: Tomas Lagermand Lundme, Anna Schulin-Zeuthen, 
Nanna Cecilie Bang og Lasse Bo Handberg
Scenograf: Julie Forchhammer
Lysdesigner og tekniker: Morten Dorvin 
Komponist: Morten Mosgaard  

Anmelderne skrev bl.a.:  
Alle de værste skolelederfraser aflires, som en 
sportskommentator ville have gjort det. Det er kostelige scener
med en imponerende intensitet. folkeskolen.dk

Forestillingen er både for dig, der gerne vil have en god 
teateroplevelse og for dig, der er politisk interesseret. 
Ungt Teaterblod

Stærk, morsom, rørende og oplysende monolog om 
Folkeskolereformen. Fyens Amts Avis

Mungo Park var en ung skotsk 
opdagelsesrejsende som udforskede floden Niger 
dengang det indre Afrika var en hvid plet på 
landkortet. Opdagelsesrejsen er den bærende 
metafor i teatret Mungo Parks arbejde, og målet 
er at kortlægge endnu ikke udforskede områder i 
det uendelige teaterlandskab.
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