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Vores tilbud om medlemstur til Det 
Kgl. Teaters forestilling 
RØDE ORM på Moesgård 
er en succes og er snart udsolgt! 
Læs mere i nyhedsbrev nr. 82

www.silkeborg-teaterkreds.dk 
www.boerneteater-silkeborg.dk 

Nyhedsbrev nr. 83 12-02-17 

Det kan du læse i nyhedsbrevet: 

Den 24. februar spiller farcen FAR'PÅ FÆRDE med et dejligt gensyn med Danmark i de 
glade tressere. Det er Comedieteatrets afskedsforestilling. I 10 år har vi grinet af deres 
perfekt timede forestillinger, men nu hvor de er på toppen, så holder de. 
Til alle børn og deres forældre eller bedsteforældre: Kom og tegn eller lav din egen 
drage i JYSK MUSIKTEATER torsdag den 16. februar kl. 14-16 i foyeren. Det er 
optakten til den fantastiske opera for børn om DRAGEN KJETIL  som opføres søndag 
den 5. marts kl. 15.00.  
DRAGEN KJETIL bygger på en populær svensk børnebogsserie, som endnu ikke er 
oversat til dansk.  

FAR' PÅ FÆRDE 
JYSK MUSIKTEATER den 24. februar kl. 19:30 

En generationskomedie om skuffejern og 
sidespring……. 

Anmelderrost farce med Jeanne Boel, Karsten 
Jansfort,  Paw Henriksen og Christine 
Gaski. 

Hos sølvbryllupsparret Inger og Jørgen er 
græsplænen nyklippet, bilen nypudset og 
servietterne nystrøgne, men ægteskabet er 
blevet noget af en triviel rutine.  
Livet går sin skæve gang, lige indtil parret 
får uventet besøg af Jørgens unge 
elskerinde Hanne, som har besluttet sig for 
at gøre en ende på sin og Jørgens affære. Foto: Anders Hjerming 
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Imidlertid dukker Hannes forlovede Peter 
også op på matriklen, i den tro at han skal 
møde Hannes forældre, så både Jørgen og 
Hanne tvinges til at spille komedien over 
for både Hannes kæreste Peter og for 
Jørgens kone Inger. Hanne udgiver sig for 
at være Jørgens datter over for sin kæreste 
Peter, mens Jørgens kone Inger for alt i 
verden ikke skal få opfattelsen af, at Jørgen  

 
har en datter… eller en elskerinde, så der er 
lagt op til et kaos af forviklinger og intriger, 
hvor alle kæmper for at bevare deres sande 
identitet. 

Comedieteatret har fået lov til at flytte 
handlingen til Danmark, så glæd jer 
ligeledes til et dejligt gensyn med Danmark 
i de glade tressere.  

Instruktion: Anders Lundorph. 
Scenografi: Klaus Kristensen 
Kostumer: Henrik Børgesen 
Oversættelse: Henrik Lykkegaard. 
Varighed: 2 timer og 5 min inkl. pause 
 

 
 

Kom og tegn eller lav din egen drage i JYSK MUSIKTEATER  
torsdag den 16. februar kl. 14-16 i foyeren 

 
Som optakt til forestillingen DRAGEN KJETIL, inviterer Teaterklub for Børn og JYSK 
MUSIKTEATER alle børn til Drage-Workshop, torsdag den 16. februar kl. 14-16, i JYSK 
MUSIKTEATER. 
Kom og lav din egen drage og hør historien 
om Dragen Kjetil, fortalt af Marianne Løkke 
fra Teaterklub for Børn. 
Deltag også i tegnekonkurrencen, hvor du 
kan tegne en flot, farverig eller farlig drage. 
Tegningerne udstilles i foyeren, og efter 
forestillingen den 5. marts trækkes der lod 
om næste års medlemskab af Teaterklub for 
børn samt 2 billetter til en valgfri 
børneforestilling.  

Medbring gerne en farverig plastikpose til fremstilling af drage, vi serverer en kop kaffe 
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til de voksne og en lille forfriskning til børnene. 
 
 
 

DRAGEN KJETIL 
JYSK MUSIKTEATER søndag den 5. marts kl. 15.00 

 
Før forestillingen vil operasanger Guido 
Paevatalu lære børnene sangen om Dragen 
Kjetil fra forestillingen. Det foregår i 
Foyeren i JYSK MUSIKTEATER kl. 14.00. 
 
Efter forestillingen trækkes der lod om 
tegningerne fra optakten til forestillingen , 
som fandt sted den 16. februar 

 

Handlingen 
På en ø, langt ude i Atlanterhavet, findes 
der en lille drage, der har en hemmelighed. 
Seks drager, en troldmand, to dukker og 
fire musikere, inviterer små og store børn 
med på en ildsprudlende musikalsk 
oplevelse, fuld af eventyr og magi. 
 

 

En opera i børnehøjde, med kunstnere fra Det Kongelige Teater. 
Frit efter bøgerne om Kjetil og hans venner , skrevet af Sara Snogerup Linse og Kyrre 
Thalberg. 
Medv.: Signe Asmussen, Niels Jørgen Riis, Guido Paevatalu, Tor Lind, Thomas P. 
Koppel, Anders Jakobsson og Vibeke Kristensen og 4 kgl. musikere 
Producent: guidOpera 
Varighed: 1 time 
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