
 
Der er endnu få billetter tilbage til 
forestillingen LILLE CLAUS OG STORE 
KLAUS med Uta Motz og Peter 
Seligmann fra Teater2tusind.
Søndag den 4. marts kl. 15:00
Forestillingen er for børn mellem 6 og 11 år 
og deres forældre eller bedsteforældre.

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

Nyhedsbrev nr. 94 28. februar 2018

Den 6. marts kan I se Folketeatrets festlige og frække komedie DE LYSTIGE KONER i 
Folketeatrets opsætning med hele 14 skuespillere på scenen, som er henlagt til det vilde west - 
frit efter Shakespeares De lystige koner i Windsor.

I forestillingen den 20. marts, INDEN JEG FYLDER 67, er der udskiftning af den kvindelige 
hovedrolle. Læs mere i dette nyhedsbrev.  

DE LYSTIGE KONER
JYSK MUSIKTEATER store sal - tirsdag den 6. marts kl. 19:30

Kvinderne fører an i løjerne, for de vil ha' deres 
vilje, og alle bedrager alle i DE LYSTIGE KONER.

Mette Horn og Camilla Bendix spiller fruerne Fjord 
og Pagh; et par saftige borgerkoner i deres bedste 
alder. De formelig strutter af liv og lyst mens deres 
ægtemænd, spillet af Jesper Asholt og Kristian 
Halken, er en smule vindtørre. Så da den adelige 
levemand Falstaff, i Tom Jensens skikkelse, gør kur 
til dem begge på én gang, kribler det i dem. Falstaff 
er godt nok både afdanket og forarmet, men har 
stadig en vis charme i behold, som han selv nærer 
stor tiltro til. 

   Foto: Gudmund Thai

Under dække af at være fornærmede over, at 
Falstaff så skamløst forsøger sig hos dem begge, 
udsætter konerne ham for den ene morsomme og 
latterlige lærestreg efter den anden. De får god 
hjælp af den ivrige koblerske, Madam Rap (Lisbeth 
Gajhede), som også bestyrer intrigerne omkring 
komediens unge par, fru Paghs datter og en række 
mere eller mindre umulige og latterlige bejlere.
De ældres beregnende kærlighedsintriger flettes 
sammen med kampen for at den unge, uskyldige 
kærlighed skal sejre.
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Komediens mænd og koner har modsatrettede 
interesser, og de driftige koner sætter gang i løjer, 
der skal sikre, at kvinderne får deres vilje til slut. Så
kan mændene lære det, kan de!

MEDVIRKENDE: Tom Jensen, Mette Horn, Camilla 
Bendix, Jesper Asholt, Kristian Halken, Lisbeth Gajhede,
Asger Reher, Søren Hauch-Fausbøll, Sarah Juel-Werner, 
Niclas Kølpin, Jesper Riefensthal, Jakob Højlev 
Jørgensen, Thomas Diepeveen og Emil Blak Olsen 

INSTRUKTION Frede Gulbrandsen

SCENOGRAFI Camilla Bjørnvad

KOREOGRAFI Tine Salling

William Shakespeares komedie er bearbejdet af 
Ninette Mulvad og Frede Gulbrandsen efter Niels 
Brunses oversættelse

Anmelder: KAN man sådan bare flytte 'De lystige 
koner' fra Windsor til det vilde vesten? Fra 1600-tallets 
London til 1900-tallets Wild West. Det kan man.

INDEN JEG FYLDER 67
JYSK MUSIKTEATER store sal - tirsdag den 20. marts kl. 19:30

Det er med beklagelse at Art Man Turne har oplyst, at Kirsten
Lehfeldt i rollen som Jane i forestillingen ”Inden jeg fylder 
67” ikke kan fuldføre sin rolle. Forestillingens instrutør, Pia 
Rosenbaum, overtager rollen som Jane og spiller resten af 
forestillingerne færdig ude på turnéen.
Til premieren den 23. jan. blev forestillingen aflyst efter et 
kvarter grundet, at Kirsten Lehfeldt fik et black out. Hun blev
hasteundersøgt og heldigvis var der ikke noget fysisk galt. 
Men hun havde brug for hvile.
Produceren af forestillingen, Erling Mølgaard, siger om 
situationen: ”Efter vores mange aflysninger på Hofteatret grundet
Kirsten Lehfeldt black out lykkedes det at få Kirsten tilbage på 
scenen, hvor hun nu har spillet nogle forestillinger. Men hun er 
stadig meget skrøbelig, da stressen og sceneskrækken stadig sidder 
dybt i kroppen på hende.

Heldigvis er det lykkes mig at overtale forestillingens instruktør 
Pia Rosenbaum til at overtage Kirstens rolle.Jeg er meget tilfreds 
med, at det netop er Pia Rosenbaum, der overtager denne kæmpe 
rolle. Pia Rosenbaum er en dygtig og top-professionel 
skuespillerinde. Vi håber I alle vil tage imod forestillingen og Pia 
Rosenbaum med åbne arme og glæde jer til forestillingen, der har 
begejstret alle hvor vi har spillet.”

Instruktion Pia Rosenbaum 
Medvirkende Pia Rosenbaum, Stig 
Hoffmeyer, Troels ll Munk, Benjamin 
Hasselflug og Christine Albrechtslund
Manuskript Jane Prowse, baseret på Jane 
Juska’s bog ”A Round-Heeled Woman: My 
late-life Adventures in Sex and Romance”
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