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I dette nyhedsbrev anbefaler vi forestillingen JÆGERNE – ”den bedste samtidsfarce siden Jeppe 
på Bjerget”, som en publikummer sagde. Det er ny dansk dramatik, som både er komisk og 
overraskende. Vi omtaler også kort forestillingen VILLADS FRA VALBY, som er tæt på at være 
udsolgt. Endelig bringer vi endnu en opfordring til børn og deres voksne om at deltage i den 
gratis workshop, som er optakt til børneoperaen om Askepot.

JÆGERNE – de er helt ude i skoven
JYSK MUSIKTEATER -  Onsdag den 4. oktober kl. 19:30

Lise Majgaard skrev i sin anmeldelse af stykket i Kristeligt Dagblad under overskriften: 
Teater om den moderne mands åndelige armod er morsomt og ambitiøst: ”Tekst og spil er 
morsomt, moderne og til tider næsten skandaløst. JÆGERNE minder i stil og stød om 
Anders Thomas Jensens satirefilm, ”Blinkende lygter” og ”Mænd og høns”. Publikum 
griner højt med meget jævne mellemrum. Men bag humoren og det absurde ligger 
nogle ambitiøse og sindrige moraler, der nogle steder træder skarpt frem og andre 
steder forputter sig lidt. Mest fremtrædende er analysen af den moderne mand, en 
handlingsløs amøbe, der kun kan mærke, at han lever, når han drikker”. 
Citat fra forestillingen: ”Vi går rundt som dresserede aber med et fast greb i 
indkøbsvognen, mens kvinden kaster speltbrød, riskiks og urtecremer ned i den og 
tvinger os til at tage med i Ikea...” 
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I den kolde morgenrøde sidder tre 
ualmindeligt almindelige mænd. De er 
skarpladte – De er Jægerne!
Ernst, Joseph og Makmut er klar i toppen af 
jagtstigen, i dag kommer bukkene – i dag må 
de da for helvede komme de skide bukke!
I stenalderen var jægeren et agtpågivende 
væsen, der var ét med den natur han levede af. 

Ernst, Joseph og Makmut er ikke rigtig ét med 
noget. Men de drømmer om at finde fred og 
genskabe mandens ur-forbindelse med 
naturen. Hvad sker der, når man sidder og 
venter på lykken og stirrer ud i mørket fra hver
sin beskidte navle… Når man går på jagt efter 
sit personlige totemdyr og udfordrer sin indre 
viking… Når sulten begynder at gnave og der 
ikke er er det fjerneste at nedlægge…

JÆGERNE er en skarpladt og skydegal 
satirekomedie om manden og hans famlen efter
identitet. Hans plads i samfundet sættes på 
spidsen i denne komiske og absurde historie, 
om frihedslængsel, ansvarsfralæggelse og en 
desperate søgen efter meningen med det hele, 
når Teater O blæser i jagthornet 

De skyder løs på alt i denne lattervækkende, 
absurde og befriende manddomsrejse - en 
gennemslagtning og bekræftelse af kønsroller, 
normer og samtiden.
Medvirkende: Rasmus Reiersen, 
Lars Dammark og Anders Valentinus Dam
Producent: Teater O – et prisvindende 
repertoireteater for ny dansk dramatik 

VILLADS FRA VALBY
JYSK MUSIKTEATER -  Søndag den 1. oktober kl. 15:00

Forestillingen, som bygger på Anne Sofie Hammers populære børnebog, er for de 5 – 99-årige. 
Villads er en helt almindelig dreng. Han vil gerne være en sød dreng, som alle godt kan lide. 
Han kan ikke finde på at lave ballade. Derimod er han rigtig god til at få gode ideer. Ideer som 
voksne nok ikke synes er så gode. Det kan ret tit give en del ballade. 
Forestillingen er produceret af Louise Schouw Teater og varer 75 min. uden pause. 

OBS: Kun få billetter tilbage!
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GRATIS TEATERWORKSHOP FOR BØRN den 30. september
som optakt til forestillingen HUG EN HÆL OG KLIP EN TÅ

søndag den 29. oktober kl. 15.00

Som optakt til forestillingen HUG EN HÆL OG
KLIP EN TÅ den 29. oktober 2017, inviterer 
JYSK MUSIKTEATER og Teaterklub for Børn 
sammen med Den Jyske Opera hele familien 
indenfor til en leg med eventyr, musik, billeder 
og sang.
Vi leger med på den gode historie om Askepot, 
og om at hugge en hæl og klippe en tå, for at få 
alting til at gå op i en familie. Kom og prøv 
kræfter med operaens verden på en sjov og 
ligetil måde, der passer til børn fra 6-10 år samt 
deres forældre.

Fotos: Kåre Viemose. Billederne er fra               
forestillingen som kommer den 29. oktober

Workshoppen varer ca. 1 time, herefter serveres
kaffe/saft.
Det er gratis at deltage i workshoppen, men 
tilmelding er nødvendig (kun tilmelding af 
børn - voksne deltager uden tilmelding). 
Billetten kan bestilles på ved at klikke her og gå
videre på JMTS-hjemmesiden ved at klikke på 
”Billetten”

Man behøver ikke at se forestillingen for at 
deltage i workshoppen, men billetter til HUG 
EN HÆL OG KLIP EN TÅ kan købes ved at 
klikke her.

Workshoppen indgår i FACE, som er en række 
tema-events om ansigtets kommunikation og 
forbindelse med identitet.
Projektet udfoldes løbende i 2017 og består af 
spændende og internationale tema- og 
kunstudstillinger, foredrag, forestillinger, 
events og workshops på kulturinstitutionerne.
FACE er arrangeret af: Museum 
Silkeborg, Museum Jorn, Silkeborg, Silkeborg 
Bibliotekerne, Jysk Musikteater, AQUA 
Akvarium & Dyrepark og Kunstcentret 
Silkeborg Bad.
FACE støttes af Silkeborg Kommune, Jyske 
Bank, Knud Højgaards Fond og Aarhus 2017 - 
Europæisk Kulturhovedstad
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