22/23

SØNCK OG SIGURD // PALLESEN OG PINOCCHIO // SCHAUFUSS OG SHERWOOD
BRUUN OLSEN OG BJÖRK // DICKENS OG DIE ASTA // TURELL OG TRYLLEFLØJTE
MYNSTER OG MUNGO // INGMANN OG INTRIGER // KOMEDIE OG KLIMADRAMA
HOLBERG/300 ÅR, HALFDAN OG HØJSKOLE // CAFÉ LIVA, LÆSSØ OG LYKKEGAARD

VERDENS
B A LL E T T E N
Jelling Højene
NY
indhegnet
placering med
nummererede
stolepladser!

Saml familie,
venner og kollegaer
og få grupperabat!

Køb 4
betal for 3
læs mere på
vejlemusikteater.dk

31. juli 2022
2
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vejlemusikteater.dk

KÆRE TEATERPUBLIKUM
Teater skal opleves live.
Efter to år med Corona-aflysninger og diverse live-streaminger af teaterforestillinger, bliver det så dejligt igen at opleve det magiske i at være i samme rum som
kunstnerne, og de længes efter at komme ud til os og mærke publikums reaktioner.
Programmet byder på 38 vidt forskellige forestillinger. Vi forsøger i denne sæson
at lægge nogle forestillinger på steder, vi ikke før har været.
Vi skal opleve JACOB MORILD i Skyttehuset, hvor vi i tilknytning til forestillingen skal nyde Skyttehusets kulinariske teaterplatte.
På Xeneriet i Spinderihallerne opføres en helt vidunderlig PINOCCHIO for børn,
forældre og bedsteforældre.
Igen møder vi teatergruppen HILS DIN MOR, der laver forestillinger om unges
forhold til kønsidentitet, også denne forestilling foregår på Xeneriet.
TEATERGRAD´s forestillinger er meget elsket her i Vejle. Denne gang er det en
forestilling, der hedder TILBAGE TIL HØJSKOLEN og den opføres på Engelsholm Højskole, hvor vi skal opleve den flotte nybyggede sal.
SCHAUFUSS-BALLETTEN vender tilbage til Vejle med to forestillinger NØDDEKNÆKKEREN og THE KING.
Bemærk som noget nyt den spændende inspirationsaften med Årets Dramatiker
2019 og de andre arrangementer i samarbejde med Vejle Bibliotek.
Studér dette program, og se selv hvor mange forskellige forestillinger, der er. Der
er noget for enhver smag.
Vi glæder os alle til en rigtig dejlig teatersæson – god fornøjelse!

teatervejle.dk
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Dirigent

Instruktør

Scenograf

Kostumedesigner

Lysdesigner

ANDY MASSEY

PHILIPP KOCHHEIM

EMILY BATES

MATHILDE GREBOT

ANDERS POLL

OPLEV ANDREW LLOYD WEBBER MUSICALEN

SUNSET
BOULEVARD
BOG OG TEKST AF

DON BLACK OG CHRISTOPHER HAMPTON
BASERET PÅ BILLY WILDERs FILM

TAMMI ØST
RANDY DIAMOND
KATHARINA MARIA ABT
MARTIN LOFT

Den Jyske Operas Kor samt
stort, internationalt ensemble
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MUSIKHUSET AARHUS

12. – 20. AUGUST
BILLETSALG: 89 40 40 40 · JYSKE-OPERA.DK

Teateroplevelser for alle
SÅ NEMT ER DET!
ALLE kan – når som helst – købe billetter på hjemmesiden eller i Musikteatrets billetsalg
Interessen for at planlægge teateroplevelser og sikre sig gode pladser et helt år frem lever i bedste velgående. Vi kan se, at rigtig
mange lægger ud med at købe de 3, 5 eller 7 forestillinger, de bare ikke vil gå glip af. Og som sikrer, at man når som helst kan
købe en eller flere ekstra forestillinger til medlemspris.
Medlem bliver du nemlig helt automatisk, hvis du – nu eller i løbet af sæsonen
– køber billet til 3 forestillinger, og du vælger selv, om du bare vil nyde oplevelserne,
eller du vil bruge medlemskabet til indflydelse i din forening.
BØRN, UNGE UNDER 25 ÅR OG STUDERENDE*
KAN KØBE BILLET TIL DEN MEGET LAVE UNGEPRIS
Særprisen (fra kun 85 kr.) – ligger 120-150 kr. under løssalgsprisen,
og det er nok at købe billet til én forestilling.
*Gyldigt studiekort skal fremvises sammen med billetten.

MEDLEM
SPRIS FRA
K UN
3 FO RE S T
ILLINGER

MEDLEMSFORDELE
Du sparer 60-90 kr. pr. billet
Du kan når som helst købe billet til én eller flere forestillinger til medlemspris
Du får ekstraordinære særtilbud på udvalgte forestillinger
Du får rabat på udvalgte forestillinger blandt Vejle Musikteaters egne arrangementer
Du kan købe billetter til medlemspris i Kolding og Fredericia-Middelfart Teaterforeninger
Du får de bedste pladser (de mest populære forestillinger bliver ofte udsolgt inden for de første uger efter salgsstarten)
NYE SPILLESTEDER
I får lige de præcise adresser, så alle – også udenbys gæster – kan finde vej. Der er masser af parkeringsplads alle tre steder.
Engelsholm Højskole, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten
Skyttehuset, Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle
Xeneriet (Spinderihallerne), Spinderigade 11 G, 7100 Vejle
VARIGHED
Især, hvis du bliver hentet eller skal nå offentlig transport, er det vigtigt,
at du tjekker forestillingernes varighed på hjemmesiden. Producenterne og vi forsøger
at ramme rigtigt i det trykte program, men der er jævnligt ændringer.

TJEK VAR
IGHED PÅ
HJEMMESIDEN

Mandag den 2. maj 2022 kl. 09.00 åbner salget på www.teatervejle.dk
Se hele teatersalen, vælg selv pladser og print selv billetterne. Bestillingssedlen kan som hidtil afleveres eller sendes.

teatervejle.dk
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fire

OPERAOPLEVELSER

•
•
•
•

La Vendetta/I Pagliacci (Bajadser)
Tryllefløjten
Così fan Tutte
Julesang & Messingklang*)

Køb 4
betal 3

Dobbeltopera og to gange Mozart, alle tre med symfoniorkester, og julekoncert med
Den Jyske Operas Kor og Prinsens Musikkorps. Vælg alle fire oplevelser og få, uanset prisgruppe,
25% rabat – vel at mærke på medlemspriserne.

OPERAPAKKE – SÅDAN GØR DU!
På bestillingsskemaet skriver du blot billetantal ved alle 4,
så får du automatisk rabatten. Ved forskelligt billetantal til
de 4 forestillinger, får du 25% rabat på det laveste antal.

Bemærk at børn/ungebilletter til Tryllefløjten til kun 85 kr.
IKKE indgår i operapakken. De kan købes samtidig,
men altså uden yderligere rabat.

Ved onlinekøb skal du vælge samme antal billetter til
de 4 forestillinger i pakken. HUSK AT VÆLGE ”Køb 4 betal
3-pris”, når du ”lægger i kurven”. Du kan fortsætte med
at vælge andre forestillinger, men kun hvis alle fire operaer
er lagt i kurven med samme billetantal – vil du kunne
afslutte købet til ”Køb 4 betal 3-pris”.

*) HVIS DU ALLEREDE HAR BILLETTER TIL
JULESANG & MESSINGKLANG
Overførte billetter fra den udsatte forestilling i december
2021 tæller med i operapakken 22/23, så du kan købe til
operapakkepris ved blot at købe de tre ”nye” titler.

SUNSET BOULEVARD
Den Jyske Operas sommermusical i Aarhus – til særpris

En ekstra fordel er, at køb af operapakken giver 100 kr. rabat på SUNSET BOULEVARD – se annonce på side 4.

Generalforsamling 2022
r

Foto: louiseschouw.dk

Max. 175 pladse

Teaterbesøg i Vejle
Med 15-16.000 teaterbesøg i Vejle på en
sæson er TeaterVejle én af de største
blandt Danmarks 65 medlemsstyrede
teaterforeninger, som årligt arrangerer ca.
1.500 forestillinger og formidler mere end
230.000 teaterbilletter.

LATE NIGHT SHOW

Jacob Gade Salen, VMT, onsdag 24. august 2022 kl. 19.30

Formand og presse:
Bodil Dittmer
bodildittmer@gmail.com · 23 23 57 38

Caspar Phillipson har under Coronakrisen taget publikum med
storm med sin helt ny varietévariant med sort humor, syret satire
og kvikke sange og bemærkninger.

Kasserer:
Jørn Sander
kassereren@teatervejle.dk · 31 77 71 20

Bestyrelsen inviterer til generalforsamling i teaterforeningen, og alle er velkomne.
Dagsordenen ses på www.teatervejle.dk. Medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde.

Repertoireudvalg og sekretær:
Birgit Johansen
johansen@bsanet.dk · 25 54 78 40

Efter generalforsamlingen inviterer foreningen på et kunstnerisk indslag: I forestillingen fører skuespiller og entertainer Caspar Phillipson publikum igennem sine
oplevelser under pandemien i 2020 – det år, han kalder for et "annus horribilis".
Publikum får et meget humoristisk, skarpt tegnet billede af de udfordringer, han
gennemlevede. Udfordringer som alle vi danskere mødte, såvel indenfor hjemmets fire vægge som udenfor.
Et udvalg af de bedste af Tom Lehrers gnistrende, morbide sange suppleres af hits
fra Monty Python – og publikum synger med på danske favoritter undervejs. Caspar inddrager hver aften de seneste aktuelle nyheder og trækker på den måde
tråde til den virkelighed, dagens publikum står midt i. Man går som publikum opløftet og glad fra teatret – for, som Caspar Phillipson afslutningsvis siger: "Når
man står i lort til halsen – så nytter det ikke at hænge med hovedet". Caspar Phillipsons lighed med præsident John F. Kennedy gav ham i 2016 en rolle som denne
i Hollywood-storfilmen "Jackie".

Markedsføring:
Hans Lottrup
hanslottrup@gmail.com · 40 59 82 71

Anmeldelser
"Brilliant". Politiken – Henrik Palle
"Byens bedste". Morten Buckhøj
"Topmusikalsk". Anne Liisberg – IScene
"slet ikke til at komme udenom". – Børsen
"bedste times underholdning". – Min By News
Velkommen til generalforsamling og teateroplevelse!

Uddannelseskontakter:
Per Knudsen
p.knudsen@stofanet.dk · 23 74 95 66
Jette Kristensen
jette.kroman@gmail.com · 31 48 21 00
Jim Højberg
jim@jellingnet.dk · 20 43 89 53
Marika Sabroe
marika_sabroe@hotmail.com · 29 60 49 46
Henning Zacho Larsen
zacholarsen@hotmail.com · 51 22 45 38
Suppleant:
Johannes Melchiorsen
johannesmelchiorsen@gmail.com
51 30 73 90

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
teatervejle.dk
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FRONTLØBERNE

Jacob Gade Salen, onsdag 7. september 2022 kl. 19.30

Tag stilling og kæmp imod klimaforandringerne, inden det er for sent, er det klare
og direkte budskab i MÆRKVÆRK’s uforfalskede aktivistiske teaterstykke.
"Vi var de første unge, der for alvor
mærkede klimaforandringerne. Og
de sidste, der kunne standse dem.
Vi gjorde det til vores mission
at være dem, der tog ansvaret på os."
I 1979 kom den første anerkendte klimarapport, der forudsagde nutidens og fremtidens globale temperaturstigninger og
klimaudfordringer. Alle kunne have lyttet. Verdens ledere kunne have taget de nødvendige beslutninger. Alle kunne have
lagt deres liv om. Det er 40 år siden.
I 2019 gik flere end 1,5 millioner skoleelever og studerende i
strejke for klimaet. Der var 2.083 aktioner i 125 lande verden
over. Den unge klimaaktivist Greta Thunberg var på alles læber, og hun krævede, at verdens ledere handlede, som var deres hus i brand. Alle verdens ledere lyttede. Verdens ledere
kunne have taget de nødvendige beslutninger. Men vi venter
stadig på handling. Fra politikerne. Fra andre magthavere. Fra
dig. Og fra mig.
Medvirkende Jacob Teglgaard og Anne Gry Henningsen
Manuskript Alexandra Moltke Johansen + holdet
Instruktør Petra Adlerberth-Wik Scenograf Siggi Óli
Pálmason Lysdesigner Jari Matsi Lyd Jes Theede
Alder fra 13 år + de voksne i deres liv Varighed Ca. 60 min.
u. pause Foto Per Morten Abrahamsen
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Frontløberne venter ikke længere. De giver fanden i pænheden
og stiller sig heller ikke tilfredse med at vække til refleksion og
debat. Frontløberne går linen ud og kalejdoskopisk til værks,
når de med hørespil, lignelser og brandtale vil vække publikums indre aktivist. For de har erkendt, at prisen for håb er at
handle. NU.

Anmeldelser
"Forestillingens afslutning var det helt store højdepunkt, som jeg ikke vil spolere for jer her. Forestillingen byder derudover også på det bedste fra teaterverdenen med en
interaktiv scenografi, masser af fantasifulde, kropslige fortolkninger af traditionelle "klimabilleder" samt en livlig og emotionsdreven dialog. – Herning Folkeblad
Det er uforfalsket aktivistisk teater. Her er ingen skjulte budskaber. De er helt fremme og bliver smidt lige i hovedet på
publikum … – Steen Blendstrup, POV International,
Undervisningsmateriale ligger på hjemmesiden.
PRIS 1
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maerkvaerk.dk
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SIGURD FORTÆLLER OM NATURVIDENSKAB

Musikteatret, tirsdag 20. september 2022 kl. 18.00

Louise Schouws Teaters teaterkoncert med fuldt orkester er for hele familien.
Kom og oplev Sigurd Barretts 17 nye sange om naturvidenskab.
Hvorfor skinner Solen?
Hvor langt er der til Månen?
Hvad var Big Bang?
– Og hvordan kan vi lære at passe bedre på vores klode?

H.C. Ørsted, Niels Bohr og mange andre, og vi møder også de
essentielle spørgsmål, som handler om vores klode og vores
fremtid: Hvad er drivhuseffekten, og hvordan kan vi se fremad
med en mere bæredygtig livsstil?

Sigurd Barrett er tilbage med en ny teaterkoncert for hele familien ovenpå succesen "Sigurd fortæller Danmarkshistorie",
som spillede for udsolgte huse rundt i hele Danmark. Sammen
med multikunstneren Eskild Dohn har Sigurd udviklet sange,
film, brætspil og en bog, som introducerer børn og voksne for
naturvidenskabens utrolige verden.

Forestillingen indeholder masser af sjove, skæve sange om
atomer, grundstoffer og planeter, og der er både leg og læring
for hele familien – og grundlag for gode og vigtige samtaler
bagefter – når Sigurd Barrett og Eskild Dohn slipper løjerne løs
i deres nye formidlende videnskabsforestilling.
Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Sigurd Barrett og Eskild Dohn tager publikum med på en formidabel rejse for at finde nøglen til både troskab og videnskab, for hvordan skal man ellers kunne besvare livets allerstørste spørgsmål? I forestillingen møder vi både Tycho Brahe,

Medvirkende Sigurd Barrett & Eskild Dohn
Instruktør Louise Schouw
Aldersgruppe 5-100 år
Varighed Ca. 2 t. m. pause
Foto Allan Niss

louiseschouw.dk

Læs på side 27 om optaktsarrangement til ”Sigurd fortæller
om naturvidenskab” på Vejle Bibliotek lørdag 10. september
2022 kl. 10-11. For børn fra 7-11 år og deres voksne.
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teatervejle.dk
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ASTA – DEN STUMME VERDENSSTJERNE

Jacob Gade Salen, fredag 23. september 2022 kl. 19.30

Det Flydende Teater, specialisten i musikdramatiske kulturportrætter,
er nu nået til en af stumfilmens allerstørste stjerner: Asta Nielsen.
Fortællingen om Asta Nielsen er historien om en kvinde, der
er "larger than life". Hendes udvikling, fra fattige kår til skuespillerinde på Det Kongelige Teater og videre til verdens førende filmskuespillerinde, er i sig selv en hyldestværdig opstigningshistorie.
Men Asta Nielsens liv er meget mere end en imponerende historie om en kompromisløs kvinde. I sine film præsenterer
Asta verden for en ny kvindeskikkelse, der er sit køn bevidst.
Hos Asta er kvinderne de udadreagerende, de seksuelt bevidste, de temperamentsfulde og ambitiøse, alt imens mændene
tumler forfjamskede rundt for at finde deres rolle i verden.

Medvirkende Nanna Cecilie Bang, Rolf Hansen, Janus Elsig,
Karen Duelund Guastavino Instruktør Pelle Nordhøj Kann
Dramatiker Julie Petrine Glargaard Komponist Karen
Duelund Guastavino Scenograf Lisbeth Burian Varighed Ca.
75 min. u. pause Foto Per Morten Abrahamsen

10

TeaterVejle 2022-2023

Det er samfundssatire og kønsdebat i et helt nyt formsprog
og medie. Og folk elskede det!
Asta når at indspille omkring 75 film, og inviteres til the hos
Hitler og Goebbels, der mener at hun kan motivere og kommunikere til folket som ingen anden. Men hun afslår deres tilbud, for Asta vil ikke dikteres noget fra nogen – og slet ikke
fra mænd. Da hun vender tilbage til Danmark i 1937, har fødelandet vendt hende ryggen. Rygterne om den tyskervenlige
skuespillerinde er kommet hende i forkøbet, og modtagelsen
bliver på ingen måde som Asta havde iscenesat det.
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DEN POETISKE RAPTUS

Musikteatret, tirsdag 27. september 2022 kl. 19.30

Folketeatret markerer 300-året for dansk teater med Ernst Bruun Olsens navnkundige
teaterstykke fra 1976 – et portræt af vores største teatermand, Ludvig Holberg.
Pietismen har med Frederik den 4. ved magten kastet mørke
over København. På teatret i Lille Grønnegade hersker der
dog ufortrødent liv og glade dage under ledelse af franske,
flamboyante og fremsynede Monsieur og Madame Montaigu.
I embedsboligen i Fiolstræde sidder Ludvig Holberg og holdes
med selskab af husholdersken Madam Gelskirchen. Holbergs
satiriske heltedigt Peder Paars er netop udkommet, og er misforstået af en håbløs anmelderstab. Netop Peder Paars giver
Monsieur og Madame Montaigu anledning til at aflægge Holberg et særdeles vigtigt besøg. Teaterchefen har nemlig fået
den kontroversielle idé at lade komedier opføre på dansk og
opfordrer derfor Holberg til at skrive til teatret i Lille Grønnegade, som hidtil kun har spillet på fransk for det bedre borgerskab.
Holberg tager udfordringen op, og går dermed i rette med det
samfund, han selv regnes som en støtte af. Kultur for folket
og komedier på dansk er en åbenlys trussel mod enevælden,
men Holberg drages af teatrets frisind og opdager snart komediens oplysende og samfundskritiske kraft. Den poetiske
Medvirkende Anders Juul, Tom Jensen, Marie Louise Wille,
Jesper Riefensthal, Simon Kongsted, Jeppe Marling, Karoline
Brygmann og Anders Manley Manuskript Ernst Bruun Olsen
Iscenesættelse Geir Sveaass Scenografi Marianne Nilsson
Dramaturgi Ninette Mulvad Koreografi Jeanette BinderupSchultz Varighed Se hjemmeside Foto Gudmund Thai

folketeatret.dk

raptus er uundgåelig, og Holberg suges ind i teatrets verden
med den erotiske Madame Montaigu, bohemer, evighedsstudenter med hang til flasken, suffløren og altmuligmanden
Rasmus – alle parate til at kæmpe for teatret og den frie tanke. Holberg skrev på halvandet år i starten af 1720'erne ikke
mindre end 17 komedier, som blev opført på teatret i Lille
Grønnegade. Da Den politiske kandestøber havde premiere
25. september 1722, var det første gang man opførte en komedie på dansk.
I sæson 22/23 fejrer vi 300-året for dansk teater, som netop
blev født med Holbergs politiske kandestøber. Ernst Bruun Olsens teaterstykke fra 1976 er ikke blot et fermt og vitalt portræt af vores største teatermand, Ludvig Holberg, og hans
samtid, men også en påmindelse om kunsten og kulturens
svære, men nødvendige rolle i samfundet og ikke mindst betydning for et oplyst verdensbillede.
Bearbejdet af Geir Sveaass, Kasper Wilton og Mette Borg.
Der udarbejdes skolemateriale.
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PINOCCHIO

Xeneriet, Spinderihallerne, fredag 30. september 2022 kl. 18.00

Tag børnene ved hånden og oplev Teater Patraskets rørende fortolkning
af børnebogsklassikeren Pinocchio på Xeneriet.
Hvordan bliver man menneske?
Hvad er forskellen på rigtigt og forkert?
Og hvad betyder kærlighed?
Teater Patrasket har taget fat om Carlo Collodis fantastiske
klassiker, og leverer den i helt ny version for de 8-12-årige:

Anmeldelse
"...det er lige til at blive rundtosset af Alex Byrnes veloplagte
iscenesættelse ...en gysende og poetisk rejse med en fars betingelsesløse kærlighed som kompas ...det er smukt – og vel
netop, hvad vi alle håber at møde i kærlighedens magiske
værksted." – Teateravisen

Om dukken, der skal lære at blive menneske og hans farefulde færd i en verden fuld af sære skikkelser, forunderlige hændelser, fristelser og bedrag.
En vild, visuel og musikalsk opsætning af instruktøren Alex
Byrne – med dukkemagi, fysisk ensemblespil og grum og
gakket humor.

Instruktion Alex Byrne Scenografi Nathalie Mellbye
Komponist Bastian Popp Bygning, teknik, lyd og lys
Peter Rasmussen Dukke- og maskedesign Katrine Karlsen
Dukke- og maskeværksted Katrine Karlsen, Genevieve
Tremblay og Dirck Backer Varighed 60 min. u. pause
Foto Søren Meisner
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Medvirkende Anna Karina Nicolaisen, Maria Myrgård, Dirck
Backer, Bastian Popp
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HALLØJ

Skyttehuset, torsdag 6. oktober 2022 kl. 18.00

Restaurant Skyttehuset bliver den charmerende ramme om Jacob Morilds
nyeste kabaret fra teatret Cafe Liva i Nyhavn.
For første gang skal selve Skyttehuset – den historiske bygning smukt beliggende ved Vejle fjord – danne ramme for en
forestilling i teaterforeningen. Den 4 x Reumert-nominerede
dramatiker, satiriker, instruktør og skuespiller, Jacob Morild,
vil her præsentere endnu en solokabaret i rækken af samtidssatiriske ytringer, som han i Cafe Liva-regi har stået for de sidste efterhånden 30 år.

sommere spørgsmålstegn ved hans og hans jævnaldrendes forvaltning af klimaet, kloden og dem selv i deres voksne liv.

Senest den 5-stjernede anmelder- og publikumssucces HURRA, som gæstede teaterforeningen i september 2020.

Solokabareten er vanen tro skrevet og instrueret af Jacob
Morild selv.

Igen er det med omdrejningspunkt i sin egen generations genvordigheder og tåbeligheder, som lyser mere og mere op i en
verden, hvor de yngre generationer – heriblandt hans egen generations børn – stiller større og større og kraftigere og vold-

I forestillingsprisen er inkluderet Skyttehusets teaterplatte til
195 kr. Drikkevarer er excl. Bordreservation sker automatisk,
og vi fylder op fra scenen og bagud.

Medvirkende, ide, tekst, instruktion Jacob Morild
Varighed 1 t. 50 min. m. pause
Foto Thomas Petri

Alt imens han selv har haft travlt med over et halvt livs sammensurium af rigtige meninger, politisk korrekthed, krænkelser
i alle former, kystbanesocialisme, nyliberalisme, friværdi, pensionsopsparinger og generel umådeholden selvoptagethed.
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LA VENDETTA / I PAGLIACCI (BAJADSER)

Køb all
betal kune 4
de 3
(se side 6)

Musikteatret, tirsdag 11. oktober 2022 kl. 19.30

Den Jyske Operas dobbeltopera er højspændt drama med handlinger både på og bag scenen.
Sønderjyllands Symfoniorkester indtager orkestergraven.
Den Jyske Opera forener et af operarepertoirets mest populære mesterværker, I Pagliacci, med en genfunden dansk perle, La Vendetta, der lige så godt kunne være skrevet som en
nervepirrende thriller til Netflix!
I dobbeltoperaen LA VENDETTA / I PAGLIACCI opfører et
kompagni meget lig Den Jyske Opera operaen LA VENDETTA,
alt imens de er i fuld gang med prøverne til deres næste produktion operaen I PAGLIACCI. Når første opera er forbi, "inviteres" publikum om bag scenen. Her udspiller der sig et højspændt drama blandt operaens ansatte med katastrofale
følger.

Medvirkende Se www.jyske-opera.dk, Den Jyske Operas kor,
Sønderjyllands Symfoniorkester Musik og Libretto Asger
Hamerik (La Vendetta), Ruggiero Leoncavallo (I Pagliacci)
Dirigent Christopher Lichtenstein Instruktør Philipp
Kochheim Scenograf og Kostumedesigner Barbara Bloch
Lysdesigner Anders Poll Varighed Ca. 2 t. 30 min. m. pause
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Baggrundsstof, handlingsforløb og kunstnerportrætter for LA
VENDETTA og I PAGLIACCI (BAJADSER) er beskrevet i operabogen fra DEN JYSKE OPERA – Sæson 2022-23, som udleveres gratis på Vejle Musikteater.

Introduktioner
v. repr. fra Den Jyske Opera i Jacob Gade Salen
(max. 280 publ.)
1. kl. 17.00 - ca. 17.45. Reserver en gratis billet.
2. kl. 19.00 - 19.15 uden reservation.

PRIS 3
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TA’ MIG SOM JEG ER

Musikteatret, søndag 30. oktober 2022 kl. 16.00

Trine Pallesen med band tegner et kærligt og sandt portræt af Grethe Ingmann i skøn
musikforestilling fra Sjællands Teater og Jangmarks Agentur.
I forestillingen TA’ MIG SOM JEG ER vil jeg sammen med Mathias Groves seksmandsorkester tegne et kærligt og sandt portræt af Grethe Ingmann.
Grethe var ikke bare en af Danmarks absolut største sangerinder gennem tiden, hun var også eminent til at fortolke teksterne på en troværdig og inderlig måde. Hun var sjov og levende
og fik datidens populære orkesterledere ud på kanten af stolene, da hun ved et tilfælde allerede som 17-årig hoppede fra
strømpefabrikken på Amager og ind på scenen.
En aften, hvor Grethe sang med Jørn Graungaards orkester, sad
Jørgen Ingmann blandt publikum, og de blev stormende forelskede. Hurtigt blev Grethe og Jørgen par nr. 1 i dansk popmusik, og det toppede, da de sammen vandt det Internationale
Melodi Grand Prix i 1963 med "Dansevise".
Grethes hjerte bankede for jazzmusikken og for den levende
musik på spillestederne, og hun mestrede genren. Bent Fabricius Bjerre kaldte hende den danske Ella Fitzgerald. Vi har lavet
en forestilling, der indeholder både den popmusik, som vi allesammen kender, og den jazzmusik Grethe elskede at synge. Vi
vil prøve at genskabe noget af den stemning der var på danserestauranterne dengang i 50’erne og 60’erne.
Medvirkende Trine Pallesen Pianist og kapelmester
Mathias Grove Madsen Orkester Regin Fuhlendorf, guitar,
Kristian Karottki, trommer, Andreas Hatholt, bas + blæsere
Forfatter Anna Panduro Instruktør Sofie Pallesen
Varighed 1 t. 50 min. m. pause Foto Emilia Therese

jangmark.dk

Det er en forestilling, der fortæller om Grethes liv på godt og
ondt, om turene på landevejen, om kærligheden, om en tid der
forandrede sig drastisk i dansk musik og i Grethes liv, om nedturen og om alt for mange bajere, der satte en stopper for det
hele. Grethe døde allerede, da hun var 51 år.
I 2011 spillede jeg Grethe i forestillingen "Et solstrejf i en vandpyt", og siden har jeg haft lyst til at komme et spadestik dybere
og forsøge at forstå nogle af de valg, hun tog i sit liv. Der er
ting, jeg gerne ville have spurgt hende om, så det prøver vi i
denne forestilling.
Men først og fremmest er det en hyldest til Grethe Ingmann og
hendes stemme. Det er en forestilling med masser af musik, humor og eftertanke.
Vi glæder os til en god aften sammen med jer, når vi kommer til
jeres by.
De kærligste hilsner
Trine
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BLINKENDE LYGTER

Musikteatret, tirsdag 1. november 2022 kl. 19.30

Publikum kan vente sig en sjov, overraskende, tankevækkende og skæv oplevelse i NørregadeTeatret
og Teater 2’s teaterudgave baseret på Anders Thomas Jensens film.
Teaterversionen er ikke en kopi af den berømte film fra 2000,
men derimod et nyskrevet og opfriskende skuespil af
Reumertvinderen Vivian Nielsen. De fleste husker sikkert den
skæve historie om de fire drenge; Peter, Arne, Torkild og
Stefan, der på grund af svigt i barndommen stikker af og
tilfældigt mødes på en banegård. Sammen føres de ud i den
kriminelle løbebane, men de står altid sammen og støtter
hinanden. Da Thorkild fylder 40 år, beslutter han sig for, at nu
skal det være slut, men han er nødt til at lave et sidste job for
chefen og bagmanden "Færingen".
Ved hjælp af lidt held og en hel del dumdristighed lykkes det
de fire venner at komme i besiddelse af en kuffert indehol-

Medvirkende Gordon Kennedy, Thomas Magnussen, Peter
Pilegaard, Jakob Højlev Jørgensen, Christina Bech, Kristian
Boland og Frank Rubæk Manuskript Vivian Nielsen – baseret
på Anders Thomas Jensens filmmanus Iscenesættelse Frank
Rubæk Varighed Ca. 2 t. 5 min. m. pause Foto NørregadeTeatret
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dende flere millioner af Færingens penge. Dette danner
rammen og baggrunden for deres videre færd og mødet med
de sære udkantsdanskere i forsøget på at passe ind.
BLINKENDE LYGTER har et skønt hold på scenen, Gordon
Kennedy, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard og Jakob
Højlev Jørgensen er de fire venner, som ved fælles hjælp
forsøger at lægge fortiden bag sig. Kristian Boland spiller den
skydegale gårdmand, Alfred og Frank Rubæk er den
fordrukne læge, Carl. De to stærke kvinder i historien spilles
af Christina Bech.
Bemærk: Forestillingen anbefales ikke til køer.
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SOMMER I TYROL – HALLØJ PÅ TYROLER-HOTELLET

Musikteatret, lørdag 5. november 2022 kl. 19.30

Folketeatret puster igen støvet af en kendt og elsket operette: Fra Frøken Nitouches kloster
over Cassiopeias stjernehimmel rejser vi nu til de østrigske alper.
Nedlukningen i foråret 2021 skuffede mange, bl.a. de 500,
som havde købt billet til den muntre SOMMER I TYROL her i
Vejle, men nu er lejligheden til at give sig hen til de kendte og
elskede toner fra sange som Ja, ja, ja – nu kommer jeg og
Man kan vel ikke gøre for at man har charme, mens der på
gæstgivergården "Den hvide hest" hersker en stemning af
rent halløj på tyroler-hotellet. Overtjener Leopold har forelsket sig i værtinden Josepha, som er forelsket i undertøjsfabrikant Sülzheimer, som mest er forelsket i sig selv, indtil han
møder den charmerende, læspende Clara.
Amorinerne flyver forvildede rundt over alpetoppene og vikler sig ind i en tvist mellem de konkurrerende fabrikanter Sülzheimer og Møller, om hvorvidt den nyopfundne undertøjsheldragt skal knappes fortil eller bagtil. Først da selveste Kejser
Instruktion og bearbejdelse Rolf Heim Scenografi Sisse
Gerd Jørgensen Koreografi Peter Friis Musik Ralph Benatzky
Libretto Erik Charell Musikalsk ledelse og arrangement
Nikolaj Heyman og Niels Søren Hansen Kapelmester Nikolaj
Heyman Musikere Tom Bilde og Henrik Silver Varighed ca. 2
t. 20 min. m. pause Foto Gudmund Thai

folketeatret.dk

Franz Joseph træder til, finder både knapper og kærlighed
deres rette plads.
Instruktør Rolf Heim har bearbejdet med en kærlig hilsen til
komedieserien Halløj på badehotellet og et skævt blik på den
danske filmversion af denne elskede, musikalske komedie.
Denne forestilling henvender sig også til en yngre generation.

Medvirkende Meike Bahnsen, Mathias Flint, Karsten Jansfort,
Søren Hauch-Fausbøll, Troels Malling, Clara Ellegaard, Rikke
Buch Bendtsen, Kristoffer Sass, Troels Kortegaard Ullerup,
Kristine Brendstrup, Søren Bang Jensen, Julian Kellermann
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FODBOLD FODBOLD FODBOLD

Musikteatret, onsdag 9. november 2022 kl. 19.30

Til dig, der elsker fodbold, og til dig, der er helt væk! – Det Kongelige Teaters forestilling om verdens
største sportsgrens betydning for de milliarder af mennesker, der ser og spiller fodbold.
FODBOLD FODBOLD FODBOLD fortæller om en fodboldkamp
og om de mennesker, der alle er forbundet af deres store passion for spillet. Garneret med fantasifulde klubsange og udfordrende fantilråb følger vi fodboldspillets mange deltagere
før, under og efter en kamp – spillere, trænere, klubejere og
ikke mindst de entusiastiske fans.
Fodbold er en drømmefabrik, men drømmen om det smukke
spil og de store sejre udfordres af den ordinære verdens krav
om succes, indtjening og simpel overlevelse. Hvad sker der
med de mange unge spillere, der søger lykken ude i verden i

Medvirkende Mads Rømer Brolin-Tani, Alvin Olid Bursøe,
Jakob Femerling, Charlotte Fich og Ellaha Lack Forfatter
Henrik Szklany Iscenesættelse Nicolei Faber Scenografi
og kostumedesign Jonas Fly Lysdesign Mathias Hersland
Varighed Ca. 2 t.
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håb om at ende hos de store klubber? Hvad sker der med fodboldspillet og begejstringen, når rigmænd fra fjerne nationer
pludselig begynder at købe sig ind også i danske fodboldklubber? Og hvordan kan man spille VM på et stadion, der har
kostet utallige immigrantarbejdere livet?
FODBOLD FODBOLD FODBOLD opføres som optakt til VM i
fodbold i Qatar – en begivenhed, der har vakt stor opsigt og
diskussion og flyttet fokus fra spillet på banen til spørgsmålet
om etiske grænser, menneskerettigheder og de kommercielle
kræfters magt over spillet.
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BJÖRK

Musikteatret, onsdag 16. november 2022 kl. 19.30

Holstebro Dansekompagni har fået rettighederne til musikken fra den enestående og internationale
islandske multikunster Björk og skaber danseforestilling af samme navn.
En fabelagtig og poetisk danseoplevelse med det internationalt anerkendte Holstebro Dansekompagni (tidligere Black
Box Dance Company) til musik af musikfænomenet Björk,
bestående af to unikke værker af koreograferne Gunilla Lind
og Dolly Sfeir.
Eksperimenterende, kosmisk, psykedelisk, æterisk, avantgarde, uforudsigelig, eklektisk – musikkunstneren Björk er et
unikum. Hun bliver i dag betragtet som en af de mest indflydelsesrige sangere og sangskrivere i nyere tid, og hendes musikkartotek står i dag som en af mest succesfulde i den eksperimenterende genre.

Medvirkende 6 dansere fra Holstebro dansekompani Koreografi Dolly Sfeir & Gunilla Lind Musik Björk Dramaturgi
Rikke Frigast Jakobsen Ny komposition og lydunivers
Marie Koldkjær Højlund Scenografi & kostumedesign Åsa
Gjerstad Lyddesign Thora Eriksen Målgruppe 14 år og op
Varighed 1 t. 35 min. m. pause Foto Ditte Chemnitz

holstebroteater.dk

Til den storslåede musik vil publikum opleve to visuelt pompøse værker, der dykker ned i temaer som kærligheden og
dens væsen og det mekaniske og præfabrikerede over for det
vilde og utæmmede.
Til de tolv numre af Björk skaber komponist og lyddesigner
Marie Højlund et soundscape og lydunivers. Hun er bl.a.
kendt som medlem af bandet Nephew og huskomponist ved
Aarhus Teater.

Danseworkshop
Mulighed for workshop – læs mere om danse- og dramaworkshops på bagsiden og på ungtteatervejle.dk
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OFFSIDE

Xeneriet, Spinderihallerne, onsdag 23. november 2022 kl. 18.00

HiLS DiN MOR og Teatret Masken sætter fokus på homoseksualitet i fodboldverdenen.
Hvorfor er der ikke plads til at kunne være sig selv i et maskulint sportsmiljø?
I 2021 er der kun én åben mandlig homoseksuel fodboldspiller i
de professionelle ligaer på verdensplan. Der er altså ikke mange
forbilleder for unge, som bryder med normer for seksualitet, i den
maskuline sportsverden. Homofobiske tilråb fra både spillere på
banen og især fra publikum på tribunerne fortsætter, selv om det
strider mod alle regler. Børnene og de unge lytter med og lærer af
den hadske retorik, der går i arv og lever videre.
Handling: Nick er én af de bedste og hans far, som også er hans
træner, har store ambitioner på sin søns vegne. Nick lever og ånder for fodbold og drømmer om de helt store ligaer. Asbjørn starter på holdet i den lille lokale klub, og rygtet siger at han er god.
Asbjørn bliver mobbet i starten, fordi han er fra Holte, men et
venskab opstår, da Nick tager ham i sit forsvar.

Medvirkende Mathias Bøgelund, Peter Schlie og René
Benjamin Hansen Dramatiker Peter-Clement Woetmann
Instruktør Mikkel Reenberg/Jacob Stage Scenograf Lise
Marie Birch Komposition og lyddesign Viktor Dahl
Trommer Rasmus Meyer Lysdesigner Maria Pi Alder 13+
Varighed 65 min. Foto Ingrid Riis
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Venskabet udvikler sig til en forelskelse, og Nick kan ikke finde ud
af, hvad han skal gøre ved hele situationen. Især fordi han ved, at
bøsser ikke spiller med i Superligaen… og fordi rygterne kører op
til en vigtig kamp, hvor der kommer talentspejdere fra fodboldakademiet.
Skal de stemple ud og opgive deres drømme for at kunne være
sig selv, eller skal de "bare" gå stille med dørene?
OFFSIDE handler om frygten for at turde stå ved sig selv og om,
hvordan den, til tider, nedladende retorik på stadion og sportspladsen, skaber et utrygt miljø for unge homoseksuelle fodboldspillere.
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EN LILLE SMULE UBEHAG

Jacob Gade Salen, tirsdag 29. november 2022 kl. 19.30

Autentisk kræftfortælling og samtidig et empatisk, varmt, rørende og rystende morsomt skuespil om…
prostatakræft, sådan præsenterer Teatret Svalegangen sin anmelderroste forestilling.
Ja! EN LILLE SMULE UBEHAG er en fantastisk historie om noget helt igennem forfærdeligt. Den prisbelønnede amerikanske dramatiker Jeff Metcalf har skrevet et bemærkelsesværdigt humoristisk og følsomt drama om hans egen
transformerende rejse igennem kræften.
"Frank, dine kolesteroltal er pæne, du har et stærkt hjerte,
men dine PSA-tal er kritiske." Jeg sagde det ikke til nogen,
ikke engang til min hustru igennem 20 år. Det er det dummeste øjeblik i min ægteskabelige karriere, og tro mig – dem har
der været mange af.
I EN LILLE SMULE UBEHAG får en 55-årig professor konstateret den hyppigste cancerform blandt mænd. Skuespiller Holger Østergaard zapper ind i de følelsestilstande og karakterer,
Medvirkende Holger Østergaard Tekst Jeff Metcalf
Instruktion Per Smedegaard Oversættelse ABC Sprog
Lyddesign Anton Bast Lysdesign Henrik Sloth
Varighed 95 min. Foto Morten Faurby

som Frank Fjordby møder på sin vej, da han med et bliver patientliggjort. Fra drænende bivirkninger, angstprovokerende
venteværelser, til intime samtaler med læger, familien, døden
og såmænd også Franks sammenbidte ringmuskel, der ikke
vil åbne sig for videnskaben. Tag med på en gribende one
man mission, der kanaliserer frygten og sårbarheden, men
som også er belagt med et tykt lag komisk guld, der vækker
håbet.
Skuespiller Holger Østergaard deltager i en after talk efter
forestillingen.
Prostatakræftforeningen PROFAs plakatudstilling "DET, VI
IKKE TALER OM" kan ses i forbindelse med forestillingen.
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NØDDEKNÆKKEREN

Musikteatret, tirsdag 13. december 2022 kl. 19.30

En elsket juleklassiker – Schaufuss Ballettens underskønne
familieudgave med Tjajkovskijs musik.
Efter nogle års pause vender Peter Schaufuss igen tilbage til
de danske scener med forestillingen Nøddeknækkeren. Gennem 19 år fra 1997 til 2016 samlede Peter Schaufuss også i
Vejle et stort publikum til sine forestillinger. Siden har han
koncentreret sig om at opbygge et dansemiljø i den skotske
hovedstad Edinburgh. Her ejer og driver han i dag tre teatre
og en balletskole.
Nøddeknækkeren var en af de første forestillinger, som Peter
Schaufuss Balletten opførte. Den havde premiere i 1997 i Musikhuset Aarhus. Senere har den været vist i en ny opsætning i
Vejle i 2016.

dig tiden med Peter Schaufuss Balletten i Danmark som et af
højdepunkterne i sin karriere. Blandt andet fordi det lykkedes
at nå ud til et stort publikum, som ellers ikke går til ballet.
Nøddeknækkeren, der baserer sig på den originale musik af
Tjajkovskij og fortælling af E.T.A Hoffman, opføres af en
gruppe internationale dansere. Peter Schaufuss tolker frit i
den nye forestilling. Han lover en storslået opsætning med
masser af magi, sne, skøjteløb og dansende snefnug.

Introduktion
Balletmester Peter Schaufuss fortæller om forestillingen i Jacob Gade Salen kl. 18.30-19.00. Reserver en gratis billet.

Peter Schaufuss har i mellemtiden også præsenteret en række
forestillinger på store teatre i London, men han betragter staMedvirkende Peter Schaufuss Balletten
Koreografi og iscenesættelse Peter Schaufuss
Varighed 1 t. 30 min. m. pause
Foto Peter Schaufuss Balletten
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ET JULEEVENTYR

Jacob Gade Salen, torsdag 15. december 2022 kl. 18.00

Et nærværende portræt af Charles Dickens verdenskendte pengepuger Scrooge, som spilles af Teatret
Møllens uforlignelige Ole Sørensen, modtager af Danske Teaterforeningers hæderspris 2021.
Ole Sørensen er Ebenezer Scrooge i Teatret Møllens ET JULEEVENTYR. Det er historien om Charles Dickens sure, gamle
gnier, der kun lever for at tjene penge, og som hader julen for
et godt ord. Hr. Scrooge bliver dog tvunget til at revurdere sit
liv og sine valg i tilværelsen, da han natten til den 25. december pludselig står overfor et skæbnesvangert møde.

Medvirkende Ole Sørensen og Iza Mortag Freund
Instruktør Rasmus Ask Dramatiker Brian Wind-Hansen
Scenograf Allan Frausing Lyddesign Johannes Smed
Alder fra 7 år Varighed Ca. 60 min. u. pause Foto Søren
Hasselgaard Skaanning

teatretmoellen.dk

I Teatret Møllens version bliver staffagen barberet væk. Helt i
romanens ånd bliver ET JULEEVENTYR til en intim oplevelse,
hvor vi kommer ind under huden på Ebenezer Scrooge og
dykker ned i forretningsmandens slørede livshistorie. Det bliver en eftertænksom og tankevækkende juleforestilling for
hele familien.
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JULESANG & MESSINGKLANG

(se side 6)

Musikteatret, lørdag 17. december 2022 kl. 16.00

Den Jyske Operas kor og Prinsens Musikkorps synger igen
julen ind i Vejle Musikteater.
For 17. gang runder Den Jyske Opera og Prinsens Musikkorps
året af med fælles julekoncerter. I Vejle har traditionen ikke
varet så længe, men længe nok til at vi efter to års aflysninger
glæder os ekstra meget til igen at synge med på julesalmer i
selskab med det store operakor og det velklingende messingensemble.

res familier og venner. Koncertprogrammets indhold kan få
folk til at glemme årets besvær og blot lade sig følge strømmen af den smukke musik fuld af varme, kærlighed og hygge.
Koncertprogrammet i 2022 rummer et udvalg af gammel og
ny, religiøs og verdslig, højstemt og festlig julemusik for både
kor og messingensemble. Som publikum kan du glæde dig til
både kendte favoritter og måske også nye bekendtskaber.

I juletiden åbner vi vores hjerter for den særlige stemning, julen indebærer, og vi åbner vores hjerter for hinanden, for voMedvirkende Den Jyske Operas kor og Prinsens Musikkorps
Dirigent Christopher Lichtenstein
Varighed Ca. 75 min. u. pause
Foto Den Jyske Opera
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PRIS 2

X

A

B

C

Medlem

345,00

295,00

245,00

195,00

Løssalg

435,00

375,00

315,00

255,00

Børn og unge

285,00

235,00

185,00

135,00

jyske-opera.dk
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NYTÅRSKONCERT

Musikteatret, fredag 6. januar 2023 kl. 19.30

Sønderjyllands Symfoniorkester siger velkommen til det nye år
med solisterne Julie Steincke og Frederik Rolin.
Til dette års nytårskoncert har Sønderjyllands Symfoniorkester
engageret to af landets yngre men allerede etablerede kunstnere.
Musicalstjernen Julie Steincke er uddannet skuespiller fra Italia
Conti Academy of Theatre Arts. Barytonen Frederik Rolin har
de seneste år markeret sig på operascener i det ganske land.
Med disse to stemmer i front har vi samlet en buket af de
skønneste sange, arier og duetter fra musicalens, operettens
Orkester Sønderjyllands Symfoniorkester
Dirigent David Riddell
Solister Julie Steincke og Frederik Rolin
Varighed Ca. 2 t. 20 min. m. pause
Foto Marie Louise Munkegaard

sdjsymfoni.dk

og operaens verden. Sønderjyllands Symfoniorkester dirigeret
af den altid humørfyldte David Riddell vil derudover bidrage
med fejende orkesterstykker og festlige klassiske nytårstoner.
Dirigenten varetager også rollen som konferencier og vil præsentere solister og koncertprogram.
En nytårskoncert, hvor vi byder 2023 velkommen med den
skønneste nytårsmusik og sang.

PRIS 3

X

A

B

C

Medlem

390,00

340,00

290,00

240,00

Løssalg

480,00

420,00

360,00

300,00

Børn og unge

330,00

280,00

230,00

180,00

teatervejle.dk

25

19

KØBENHAVN

Musikteatret, mandag 9. januar 2023 kl. 19.30

Et skæbnesvangert møde mellem Bohr og Heisenberg i Det Kongelige Teaters intense kammerspil
om venskab og videnskab, fysik og politik, ansvar og skyld. Mynster, Spottag og Arndt medvirker.
Under besættelsen, i efteråret 1941, opsøgte den tyske atomforsker og leder af nazisternes atomenergiprojekt Werner Heisenberg sin kollega og gamle ven Niels Bohr og dennes hustru
Margrethe i København. Heisenberg og Bohr havde allerede i
1920’erne arbejdet tæt sammen i deres fælles forskning og i
gensidig fascination.

ner og lader alle disse uopklarede spørgsmål løbe som dramatisk motor i et fascinerende verdensdrama. For bag de tre afdøde i krigens ubarmhjertige skygge ligger detoneringen af
atombomben.

Baseret på disse historiske begivenheder lader den store, britiske dramatiker Michael Frayn de tre mødes igen efter døden,
med spørgsmålet: Hvad skete der den aften i 1941 hjemme
hos Bohr? Hvorfor kom Heisenberg? Ville han lokke informationer ud af Bohr? Hvori bestod deres indviklede, nærmest farsøn-relation? Og er det overhovedet muligt at nærme sig
sandheden om dette møde?

I anledning af 100-året for Nobelprisen i fysik
til Niels Bohr og Videnskabsår22
2022 er 100-året for, at Niels Bohr modtog Nobelprisen i fysik
for "sine fortjenester inden for undersøgelsen af atomernes
struktur og den stråling, der udgår fra dem". Derudover er
Niels Bohr Instituttet initiativtager til 2022 som nationalt videnskabsår, i forbindelse med FNs udnævnelse af året til "International Year of Basic Sciences for Development".

Med uvurderlig sparring fra Niels Bohr Instituttet.

Den Reumertvindende instruktør Anja Behrens griber fat om
Frayns eksistentielle drama om fysik og menneskelige ambitioMedvirkende Karen-Lise Mynster, Jens Jørn Spottag og
Mikkel Arndt Forfatter Michael Frayn Iscenesættelse Anja
Behrens Scenografi og kostumedesign Steffen Aarfing
Lysdesign Súni Joensen Oversættelse Troels II Munk
Varighed 2 t. 40 min. m. pause Foto Det Kgl. Teater
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PRIS 2

X

A

B

C

Medlem

345,00

295,00

245,00

195,00

Løssalg

435,00

375,00

315,00

255,00

Børn og unge

285,00

235,00

185,00

135,00

kglteater.dk

BOG & TEATER
Gratis inspirationsaften på Vejle Bibliotek
Mandag den 5. september 2022 kl. 19.00-21.00
Mød Andreas Dawe,
Årets Dramatiker 2019

I samarbejde med Vejle Bibliotek inviterer TeaterVejle
til en spændende aften om bøger og teater.
Andreas fortæller og inviterer til
dialog om sit arbejde med at
bearbejde og instruere Svetlana
Aleksijevitjs ”Zinkdrengene”, som
kan opleves på Vejle Musikteater den
14. marts 2023.

Efter præsentationen af teaterforestillinger bygget på
litterære forlæg, vil biblioteket inspirere til andre
bøger, der er særligt egnede til læsning og diskussion i
læseklubber.
Tilmelding på Vejlebib.dk

TeaterVejle præsenterer sæsonens øvrige syv
dramatiseringer, der spænder fra Teater Patraskets
vidunderlige familieudgave af ”Pinocchio” over
Teatret Møllens Dickens-juleforestilling til Teater V’s
”Til Ungdommen”, baseret på Linn Skåbers bestseller.

L æ s b og e
n,
før du ser
den

Bog & Teater

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 17.00 på Vejle Bibliotek
Vejle Bibliotek inviterer til samtale og tapas før forestillingen, hvor vi taler om Svetlana
Aleksijevitj’ bog ”Zinkdrengene”. Begrænset antal pladser.
Tilmelding på vejlebib.dk

Optakt til ”Sigurd fortæller om videnskab”
Lørdag den 10. september 2022, kl. 10.00-11.00 på Vejle Bibliotek

Arrangement med Gertrude Kiel, som er forfatter til ”Hvad himlen kan fortælle os.
Videnskabshistorier for børn”. I en blanding af dialog og højtlæsning sætter Kiel fokus på,
hvad videnskab egentlig er for en størrelse. For børn fra 7-11 år og deres voksne.
Pris: 20 kr, billetter købes på vejlebib.dk
teatervejle.dk

27

FRONTLØBERNE

SIGURD FORTÆLLER OM NATURVIDENSKAB

ASTA – DEN STUMME VERDENSSTJERNE

DEN POETISKE RAPTUS

PINOCCHIO

HALLØJ

LA VENDETTA / I PAGLIACCI

TA’ MIG SOM JEG ER

BLINKENDE LYGTER

SOMMER I TYROL – HALLØJ PÅ TYROLER-HOTELLET

FODBOLD FODBOLD FODBOLD

BJÔRK

OFFSIDE

EN LILLE SMULE UBEHAG

NØDDEKNÆKKEREN

ET JULEEVENTYR

JULESANG OG MESSINGKLANG

NYTÅRSKONCERT

KØBENHAVN

EKSMÆND – SKU’ VI SE AT KOMME VIDERE

HUDLØS

SMASK

ROBIN HOOD – EVENTYR I SHERWOOD

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Gratis introbillet

Gratis introbillet

Forestilling

Nr.

on 01.02.23

ma 30.01.23

on 18.01.23

to 12.01.23

ma 09.01.23

fr 06.01.23

lø 17.12.22

to 15.12.22

ti 13.12.22

ti 29.11.22

on 23.11.22

on 16.11.22

on 09.11.22

lø 05.11.22

ti 01.11.22

sø 30.10.22

ti 11.10.22

to 06.10.22

fr 30.09.22

ti 27.09.22

fr 23.09.22

ti 20.09.22

on 07.09.22

Dato

M

16.00

S
M

18.00

JGS

M

M

19.30

19.30

19.30

19.30

M

JGS

18.00

19.30

M

19.30

JGS

X

18.00
19.30

M

M

M

M

19.30

19.30

19.30

19.30

M

16.00

SH

18.00
M

X

18.00

19.30

M

19.30

JGS

M

18.00
19.30

JGS

Spillested

19.30

Kl.

Antal
medl. bill.

M (Musikteatret), S (Scenen), JGS (Jacob Gade Salen), X (Xeneriet), SH (Skyttehuset), E (Engelsholm Højskole)

Medlemsbestilling til TeaterVejle 2022/2023
Antal
ungd. bill.

Samlet
billetantal

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Prisgruppe
X, A, B, C

1

1

1

1

2

3

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

3

1
1

1

1

1

1

Priskategori

TRYLLEFLØJTEN

THE KING

TILBAGE TIL HØJSKOLEN

JEG BÆRER MIN SJÆL // TARNIMA NAMMATAI

ZINKDRENGENE

HELE DANMARKS GRETHE

NOGET OM ANTIHELTE

ROARING TWENTIES

COSÌ FAN TUTTE

HVIS JEG BLIVER VOKSEN

DE TRE MUSKETERER

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ti 28.02.23

19.30

19.30

19.30

M

S

M

M

JGS

16.00
19.30

M

S

S

E

M

M

M

M

JGS

JGS

19.30

19.30

19.30

19.30

19.30

17.00

19.30

19.30

19.30

19.30

By

Mail
Evt. fastnettlf.

Mobil

Tag venligst hensyn til

kørestol

Ja tak, jeg vil gerne holdes opdateret og modtage særtilbud I nyhedsbrev pr. mail

Post nr.

Adresse

Navn

Ja, tak. Jeg vil gerne spare porto og papir og modtage billetter og faktura på min mailadresse.

Oplys altid BÅDE mobiltelefon og mailadresse. Aflysning kan ske med kort varsel,
og med mindre du har sat kryds ved nyhedsbrev, sender vi KUN sms og servicemails ved vigtige ændringer.

Udfyld venligst med BLOKBOGSTAVER

to 13.04.23

ti 11.04.23

to 30.03.23

on 22.03.23

lø 18.03.23

to 16.03.23

ti 14.03.23

sø 12.03.23

on 08.03.23

ma 06.03.23

TIL UNGDOMMEN

27

ma 27.02.23

Gratis introbillet

DAN TURÉLL+HALFDAN E

26

ma 20.02.23

on 01.03.23

GIRLS & BOYS

25

to 09.02.23

Gratis introbillet

LIVET ER EN MORGENGAVE

24

A
C

B

1

1

VMT

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

Jeg har allerede billetter til
JULESANG & MESSINGKLANG
fra sidste sæson og har derfor kun
skrevet billetantal ved de tre andre.

HUSK OPERA- & OPERETTEPAKKEN!
Hvis du ønsker den, skriver du billetantal
ved alle 4 (LA VENDETTA / I PAGLIACCI,
JULESANG & MESSINGKLANG,
TRYLLEFLØJTEN, COSÌ FAN TUTTE),
så får du – uanset prisgruppe – automatisk
25% rabat på medlemsprisen for de
4 forestillinger.

X

C

C

C

C

C

C
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Vedelsgade 25-31

c/o Vejle Musikteater

Billetsalget
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EKS-MÆND – SKU’ VI SE AT KOMME VIDERE

Musikteatret, torsdag 12. januar 2023 kl. 19.30

Makkerparrene Ellegaard/Lykkegaard og Vase/Fuglsang havde stor succes med LIVET
– HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Folketeatrets ny road comedy har Danmarkspremiere i Vejle.
En glohed lufthavn i Nordspanien. Kø ved security, du har tømmermænd, flyet er aflyst, og nu render du ind i en irriterende,
selvfed og stortalende blærerøv. Kan det overhovedet blive
værre? Ja! ... for det var ham, der løb med din kone!
EKS-MÆND er en humoristisk fortælling om to mænds rejse
gennem Europa på slidte dæk og halvtom tank. De to har abMedvirkende Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard
Manuskript og instruktion René Vase og Jannik Fuglsang
Scenografi Kirsten Brink
Varighed Ca. 80 min. u. pause
Foto Gudmund Thai

folketeatret.dk

solut intet til fælles... på nær: Rygproblemer, manglende stedsans, en eks-kone og en tætpakket midtvejskrise i bagagen.
Med deres helt særlige humoristiske timing og figurtegning
fortsætter Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard deres succesfulde parløb på Folketeatret. Denne gang i en nyskrevet road
comedy om afveje og omveje, sandheder og løgne.
PRIS 1

X

A

B

C

Medlem

295,00

245,00

195,00

145,00

Løssalg

385,00

325,00

265,00

205,00

Børn og unge

235,00

185,00

135,00

85,00

teatervejle.dk
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HUDLØS

Jacob Gade Salen, onsdag 18. januar 2023 kl.19.30

Krydsning af 1001 Nats Eventyr og Franz Kafka – skarp og nådesløs satire
over vores forbrugersamfund fra Mungo Park.
Forestil dig et snævert rum. Et soveværelse for eksempel. Forestil dig, at personen, som lever der, er lammet af frygt for at gå
udenfor. Hvad sker der med ham, når han simpelthen stopper
med "at gøre"? Hvis han simpelthen bare "er"? Begynder han
at vokse? Slår han rødder? Vi betragter ham, imens hans krop
vokser i hans søgen efter sin livshistorie i det snævre rum.

direkte ind i Coronapandemiens isolation og er en bidende satire om vores moderne verden.

Denne absurde situation er sat i scene af den palæstinensiske
stjerneinstruktør Bashar Murkus, der som kunstnerisk direktør
for Khashabi Theatre lever og arbejder i Haifa. Hans værker har
spillet over hele Europa og i New York. MUNGO PARK bringer
med HUDLØS en international monolog til Danmark, som taler

”En absurd forestilling du ikke vil gå glip af.”
– sceneblog.dk

Medvirkende Sebastian Aagaard-Williams Manuskript
og instruktion Bashar Murkus i samarbejde med det
oprindelige produktionshold – Henry Andrawes (skuespiller)
og Khashabi Ensemble Scenograf Majdala Khoury
Lysdesign Muaz Aljubeh Oversætter Naja Bjørnsson
Varighed 1 t. Coverfoto Jon Kort
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Anmeldelser
”Meget morsomt og dybt tragisk.”
– Morten Buckhøj

”Dybt rørende og sjov forestilling.”
– Xq28.dk
PRIS 1

C

Medlem

145,00

Løssalg

205,00

Børn og unge

85,00

mungopark.dk

anbefaler
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SMASK

Scenen, mandag 30. januar 2023 kl.19.30

Tre dramatikere fortæller om at miste en elsket i Mungo Parks
bud på en uromantisk komedie om hjertesorger.
Er du nogensinde blevet forladt? Skilt? Gået fra? Eller bare afvist, igen igen?

tilstand, som vi alle sammen kender, når man bliver alene
igen.

SÅ er SMASK noget for dig!

Det unge instruktørtalent Anastasia Nørlund undersøger med
SMASK, hvad der sker med det moderne menneske, når det
forlades – hvordan klarer vi det at blive fravalgt i en verden,
hvor vi er vant til at få det, vi vil have?

I en lille efterårsmørk flække møder vi tre forskellige mennesker, der alle bliver slået omkuld af det smask, der rammer,
når man bliver forladt.
De befinder sig i det absurde, komiske og nærmest uhyggelige stadie lige efter, at kærestesorgens mørke skyer trækker
ind over dem; den desperate, ynkelige, sårbare og smågale
Medvirkende Sara Fanta Traore/Rikke Westi, Nana Morks og
Henrik Prip Iscenesættelse og bearbejdelse Anastasia
Nørlund, Zakiya Ajmi og Rasmus Krone Oprindelig idé Marie
Bjørn Deviset og bearbejdet af Anastasia Nørlund Scenografi Frederikke Dalum Lyddesign Emil Bøll Lysdesign
Mikkel Givskov Varighed 1 t. 30 min. Fotograf Zuhal Kocan

mungopark.dk

Intet mindre end hele tre fremadstormende dramatikere: Zakiya Ajmi (romanen Vulkan), Rasmus Krone og Marie Bjørn
(GALATHEA3000) kommer med deres bud i denne sammenflettede multiplotfortælling.
PRIS 1

C

Medlem

145,00

Løssalg

205,00

Børn og unge

85,00

teatervejle.dk
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ROBIN HOOD – EVENTYR I SHERWOOD

Musikteatret, onsdag 1. februar 2023 kl. 18.00

Christopher Læssø spiller Robin Hood i Folketeatrets familieforestilling, der er ledsaget
af kendt pop- og rockmusik i en 1200-tals instrumentering.
Årets familieforestilling fra Folketeatret er en livlig og humoristisk version af den kendte fortælling om Robin Hood og hans
bande, som huserer i Sherwoodskoven og stjæler fra de rige
for at give til de fattige.
Der er både eventyr, romantik, slåskampe og en ærlig harme
over social ulighed på spil i ROBIN HOOD, og mange af de elskede figurer og scener, som vi husker, er også med: Den ikke
helt fromme Broder Tuck, den stærke lille John, som er mester
i stokkekamp, Sheriffen af Nottingham, som aldrig har held
med at fange Robin, den grådige Prins John, som misbruger
sit job som vikar for sin bror, Kong Richard og ikke mindst
Lady Marian, hvis hjerte Robin Hood vinder i en bueskydningskonkurrence.
Men ikke alt er ved det gamle, for kvinderne omkring denne
kække bande af mænd slår fra sig mindst lige så godt som
Dramatiker Ken Ludwig Oversættelse Henrik Lykkegaard
Instruktion Frede Gulbrandsen Scenografi Julie Forchhammer Koreografi Sofie Akerø Kapelmester og musikere
Jullie Hjetland, Kirstine Lindemann, Hans Find Møller Varighed 2 t. 5 min. m. pause Alder fra seks år Foto Gudmund
Thai
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mændene, som de er overlegne i både kløgt, mod og bueskydning. Det er også kvinderne, der spiller en afgørende rolle, da Robin Hoods sans for livets uretfærdighed vækkes. Vi
oplever Robins udvikling fra ubekymret drengerøv til bevidst,
ung mand, der tager ansvar for at ændre samfundets uretfærdigheder. Hvis vi ikke hjælper hinanden, er vi ilde stedt.
Vi kender historien, men denne ROBIN HOOD overrasker med
en befriende, humoristisk og musikalsk teaterleg.

Medvirkende Christopher Læssø, Emilie Rasmussen, Jesper
Riefensthal, Josefine Tvermoes, Mathias Sprogøe Fletting,
Morten Christensen, Jon Lange og Magnus Bruun

PRIS 1

X

A

B

C

Medlem

295,00

245,00

195,00

145,00

Løssalg

385,00

325,00

265,00

205,00

Børn og unge

235,00

185,00

135,00

85,00

folketeatret.dk
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LIVET ER EN MORGENGAVE

Jacob Gade Salen, torsdag 9. februar 2023 kl. 19.30

Digteren vi alle er på fornavn med – skuespilleren Jesper Asholt
fra Café Liva fortolker fra Halfdans univers.
En mand sidder i sin have og nyder tilværelsen…eller…nu er
nyder jo så stærkt et udtryk…

For sammensætning og manuskript står Jesper Asholt selv –
og Jacob Morild har været øjnene udefra og fødselshjælper.

Men han sidder der i hvert fald…lidt endnu…forhåbentligt…

Anmeldelser

Hvordan endte han i denne have, og hvor længe har han egentlig siddet der – og hvorfor er det lige den have, han sidder i?
Med udgangspunkt i Halfdan Rasmussen mangfoldighed af
digte, Tosserier, børnerim og erindringer om det tyvende århundrede, fortælles en eksistentialistisk historie om et mandeliv med både glæder, sorger, svigt og trofasthed – og familiebånd.

Dybt imponerende & hjertevarm – En aftengave
til publikum! – Frederiksborg Amts Avis & Sjællandske Medier
Sjældent er rigdommene i Halfdan Rasmussens
forfatterskab kommet så fint til udtryk! – CphCulture
Sikke en vidunderlig saft og kraft! – Berlingske
Tidende

Charmerende, underfundig og overvældende!
På scenen ses Jesper Asholt som Den Danske Mand – akkompagneret af komponisten, kapelmesteren og pianisten Morten Wedendahl & bassisten og arrangøren Elo Lindhardsen.
Medvirkende Jesper Asholt
Akkompagnatører Morten Wedendahl og Elo "Luffe"
Lindhardsen
Instruktion Jacob Morild
Varighed 1 t. 50 min. m. pause
Foto Thomas Petri

cafeliva.dk

– iScene

PRIS 1

C

Medlem

145,00

Løssalg

205,00

Børn og unge

85,00

teatervejle.dk
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GIRLS & BOYS

Jacob Gade Salen, mandag 20. februar 2023 kl. 19.30

Anmelderrost intens monolog fra Aarhus Teater om
når drømmelivet bliver et mareridt.
"Jeg mødte min mand i køen til et Easyjet fly, og jeg må indrømme, at jeg kunne med det samme ikke lide ham."
En kvinde er alene på scenen, og alt virker rigtigt og dragende, når hun fortæller om sin stormfulde forelskelse i den
mand, hun gifter sig med. Han er handlekraftig og med eget
firma. De har fantastisk sex. De bor pænt og snart får de to
livlige børn, en pige og en dreng. Hun får gang i sin karriere.
Altså, et lykkeligt ægteskab. Eller rettere: Det ligner et lykkeligt ægteskab. Hvad sker der egentlig under overfladen?
"Jeg kan ikke huske præcis, hvornår alting mellem os begyndte at gå virkelig galt – jeg kan bare huske pludselig at stå midt
i det."

brister. Kort tid efter dræber han deres børn. Monologen er
en rå og ærlig forestilling om det desværre alt for aktuelle og
skræmmende underbelyste emne familiedrab. Alene i årene
1992–2016 blev 124 børn i Danmark dræbt af en forælder.
GIRLS & BOYS er europæisk dramatik fra øverste hylde om,
hvad det vil sige at være mand og kvinde i dag. Stykket er
skrevet af britiske Dennis Kelly, der lægger mildt og næsten
skæmtende fra land, for så at trække os ind i en malstrøm af
mørke, der har tråde til de græske tragedier.
Aarhus Teater turnerer meget sjældent. Mød teatrets stærke
skuespiller Nanna Bøttcher i rollen som den navnløse kvindeskæbne, der trækker tråde til de grumme græske tragedier.

Forholdet udvikler sig, og skænderierne bliver brutale, indtil
hun til sidst forlader ham, og drømmen om en kernefamilie
Medvirkende Nanna Bøttcher Forfatter Dennis Kelly
Iscenesættelse og oversættelse Sigrid Johannesen
Scenografi David Gehrt Lyddesign Kim Engelbredt
Lysdesign Anders Kjems Varighed Ca. 1 t. 45 min. u. pause
Foto Kim Glud
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DAN TURELL+HALFDAN E

Musikteatret, mandag 27. februar 2023 kl. 19.30

Jangmarks musikteaterudgave Dan Turéll + Halfdan E LIVE turnerer rundt på de
danske livescener med skuespilleren Mads Wille som stemmen i front.
De prisbelønnede plader med den legendariske digter Dan
Turéll og den musikalske troldmand Halfdan E blev meget populære med deres både indfølte og frække blanding af musik
og beatlyrik – du husker sikkert ‘Jeg holder af Hverdagen’ og
‘Jeg skulle have været Taxachauffør’ – og ‘Sidste tur gennem
Byen’ – numre som stadig er en del af soundtracket til vores
liv og som er blevet en fast del af skoler og gymnasiers eksamenspensum.

Halfdan E har allieret sig med skuespiller Mads Wille (kendt
fra bl.a. ‘Badehotellet’ og landets teaterscener), som i suveræn stil lægger stemme og temperament til Turèlls udødelige
digte.
Musikalsk bliver Halfdan E desuden bakket op af Søren Siegumfeldt (blæseinstrumenter) og Lars Daniel Terkelsen
(keyboards) som også spiller på pladerne – et meget alsidigt
orkester som bliver ved med at overraske.

Halfdan E udgav sidste år et tredje album, ‘Telefon til afdøde’,
og nu er han på landevejen med et orkester, der mestrer hele
bagkataloget og giver det nyt liv i musikalsk og visuelt meget
varm, intens og magisk forestilling.
Medvirkende Mads Wille og Halfdan E m. orkester
Producent/co-producent H.APS./Teatret Ved Sorte Hest
Instruktion Halfdan E og Mads Wille
Varighed 1 t. 50 min. m. pause
Foto Lars Terkelsen

jangmark.dk
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TIL UNGDOMMEN

Musikteatret, tirsdag 28. februar 2023 kl. 19.30

Teater V´s forestilling over Linn Skåbers bestseller er for alle som er,
eller har været, teenagere.
TIL UNGDOMMEN er skabt ud fra biografiske historier fra
teenageres egne liv. Med humor og eftertænksomhed fortæller forestillingen om tiden mellem barndom og voksenliv.
Hvor længe er man barn, og hvordan bliver man egentlig voksen? Hvad tænker vennerne? Hvorfor forstår de voksne ikke?
Længes vi i virkeligheden alle, på tværs af alder og generationer, efter det samme?
Monologerne handler om alt og intet i en sær, sjov, sårbar og
vigtig tid. Om kærester, forældre, venner, kroppens forandring, sygdom, søskende, seksualitet og meget mere. Om at
ville slippe alt, forsvinde fra også hvor du ikke føler, at du hører hjemme.
TIL UNGDOMMEN er baseret på Linn Skåbers bestseller af
samme navn. Teksterne er oversat, bearbejdet og iscenesat af
Pelle Koppel.

Anmeldelser
Sej, smuk hyldest til nutidens ungdom – Iscene
Et rigt facetteret billede af forvandlingen fra
barn til ung voksen – POV International
En uhyre velfortalt, smukt velspillet forestilling
om at være ung, og om at modnes – Morten Buckhøj
Fem unge skuespillere, der alle har ære af forestillingen i lighed med Pelle Koppel, der atter engang formår
at imponere i Teater V – CphCulture
En veludført teatercollage om overgangen fra barn til voksen
– Information
Vidunderligt vellykket teenagegenerationsteater
– Teateravisen
Der udarbejdes skolemateriale.

Medvirkende Lue Støvelbæk, Malaika Berenth Mosendane,
Lukas Toya, Nanna Eide, og Thomas Diepeveen
Manuskript Linn Skåber Iscenesættelse, oversættelse
og bearbejdning Pelle Koppel Varighed Ca. 80 min. u.
pause Foto Martin Høyer Aldersgruppe 13+
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Køb all
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TRYLLEFLØJTEN

(se side 6)

Musikteatret, onsdag 1. marts 2023 kl. 17.00

Find ind i operaens magiske verden med Mozarts vidunderlige musik – og tag børn og børnebørn fra 7 år
med til Den Jyske Operas spændende familieforestilling med Sønderjyllands Symfoniorkester i øjenhøjde.
Ingen anden opera har fortryllet generationer af børn og
voksne som Mozarts udødelige TRYLLEFLØJTEN. For at inspirere forældre og bedsteforældre til at lade deres børn opdage
musikkens og kunstens verden (og lokke dem væk fra smartphones og tablets), præsenteres en helt særlig opsætning af
Tryllefløjten: Med stort orkester og de bedste sangere, men
forkortet så den ikke er længere end en god børnefilm. Forestillingen præsenterer nuværende og kommende Mozartfans
for alle de berømte melodier. Og som prikken over i’et hentes
orkestret op i øjenhøjde, så alle i salen kan opleve glæden ved
at skabe den uendeligt smukke musik.

gøre alt, hvad han kan for at redde Pamina, giver dronningen
ham en magisk fløjte. Hun giver ham også en følgesvend, Papageno, der med sit magiske klokkespil kan hjælpe ham på
hans færd. Sammen drager de ud for at redde Pamina og finde kærligheden. Undervejs må Tamino dog lære, at det ikke
altid er let at være sikker på, hvem der er de gode, og hvem
der er de onde. De må igennem farefulde prøvelser, inden
eventyret kan ende lykkeligt.
Opera i 2 akter for familier og børn fra 7 år.
Sprog Opføres på dansk med danske overtekster.

TRYLLEFLØJTEN tager dig med ind i operaens magiske verden
af musik, prinser, prinsesser, mystiske troldmænd og en ond
dronning. Operaen handler om det gode mod det onde – om
lysets kamp mod mørket. Og så handler den om prins Tamino,
der forelsker sig i Pamina, som er blevet bortført af troldmanden, Sarastro. Paminas mor, Nattens Dronning, er ulykkelig
over at have mistet sin datter, så da Tamino lover hende at

Medvirkende Se www.jyske-opera.dk, Sønderjyllands
Symfoniorkester Musik Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto Emanuel Schikaneder Dirigent Christopher
Lichtenstein Instruktør Dominik Wilgenbus Scenograf
Peter Engel Kostumedesigner Sandra Münchow Dramaturg
Camilla Hübbe Varighed Ca. 1 t. 45 min. m. pause

jyske-opera.dk

Introduktion
v. repr. fra Den Jyske Opera i Jacob Gade Salen
(max. 280 publ.)
Kl. 16.30 - ca. 16.45 (kun kort introduktion).
Reserver en gratis billet.
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THE KING

Musikteatret, mandag 6.marts 2023 kl. 19.30

Peter Schaufuss Balletten fejrer sit 25 års jubilæum med forrygende Elvis-ballet
med liveorkester og -sangere. En forestilling for hele familien.
Teaterforeningen har tidligere haft besøg af Schaufuss Balletten med THE KING, og publikum kan uden tvivl bevidne, at
loftet var ved at løfte sig i Vejle Musikteater.
Med den store femstjernede og Reumert-nominerede opsætning af multiprisvindende koreograf Peter Schaufuss kan Balletten fejre 25 års jubilæum. Forestillingen opføres til Elvis
Presleys uforglemmelige musik i et overflødighedshorn af Elvis’ største hitsange, danset, sunget og spillet ‘live’ på scenen
af et kompagni på 22 internationale anerkendte kunstnere.
En storslået forestilling for hele familien.

Medvirkende Peter Schaufuss Balletten, sangere og orkester
Koregrafi og iscenesættelse Peter Schaufuss
Lys og visual design Ben Rogers
Musik arrangement Ben Holder
Varighed 2 t. m. pause
Foto Peter Schaufuss Balletten
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Anmeldelse
"THE KING er en stærk oplevelse – en smuk og følelsesladet
ballet".

Introduktion
Balletmester Peter Schaufuss fortæller om forestillingen i Jacob Gade Salen kl. 18.30-19.00. Reserver en gratis billet.
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TILBAGE PÅ HØJSKOLEN

Engelsholm Højskole, onsdag 8. marts 2023 kl. 19.30

Den nye flotte Agerumslade på Engelsholm lægger scene til Teatergrads musikforestilling,
hvor publikum vil få et kærligt genhør med en masse sange fra højskoletiden.
Rundt på landets højskoler, til morgensamling, til temaaftener og til afslutningsfester, turnerer et band af tidligere højskoleelever. De bruger deres koncerter til at dykke ned i fortællinger fra højskoletiden, og de hyldes for deres evne til at
skabe levende fællesskaber, hvor end de kommer. I aften skal
de spille på deres gamle højskole, og de har glædet sig til en
aften med rendyrket nostalgi, musik, fællesskab og kærlighed, men man kan ikke sådan lige genopleve fortiden. Meget
er forandret siden dengang – både for vores tre hovedpersoner, for højskolebevægelsen og ikke mindst for samfundet.

Koncerten lader minder og følelser få frit spil i et sammensurium af drømme og visioner, der enten er opnået eller forfejlet.
Gamle venskaber og fjendskaber, der dukker op på ny. TILBAGE PÅ HØJSKOLEN er ny dansk dramatik i et koncertteaterformat, som man også har oplevet det i Teatergrads "The Beatroots" og "Aktivisterne". Forestillingen griber fat om ungdommens store tematikker, hvor musikken spiller en helt særlig rolle. Vi trækkes ind i de universer der danner soundtracket
for vores ungdom, med både gamle og nye højskoleklassikere
som en helt central medspiller.

Forestillingen ser nysgerrigt på, hvordan det demokratiske og
fællesskabende projekt på højskolerne har udviklet sig – og
om det i dag først og fremmest er et personligt realiseringsprojekt for velbemidlede unge, der tumler rundt i livet? Går
det primært ud på at kunne sætte flere punkter på CV’et? Eller er højskoleånden anno 2023 stadig en væsentlig del af
ungdommens almene dannelse og den danske selvforståelse?

TILBAGE TIL HØJSKOLEN er første forestilling i rækken af Teatergrads kommende undersøgelse af de elementer, der tilsammen danner vores nationale selvforståelse. Højskolebevægelsen står som en central institution i den danske
selvforståelse, og med demokratiske frontkæmpere som
Grundtvig og Hal Koch trækker bevægelsen tråde helt ind i
vores styreform og sammenhængskraft som nation.

Medvirkende Thomas Knuth-Winterfeldt, Marie Louise von
Bülow, Christine Worre Kann Instruktør Rolf Hansen
Dramatiker Julie Glargaard Komponist/arrangør Marie
Louise von Bülow Scenograf Nikolaj Trap Lyddesigner Eliza
Bozek Kreativ producent Pelle Nordhøj Kann Varighed Ca.
75 min. u. pause Foto Per Morten Abrahamsen

teatergrad.dk
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JEG BÆRER MIN SJÆL // TARNIMA NAMMATAI

Scenen, søndag 12. marts 2023 kl. 19.30

Teater freezeProductions har skabt de mest rørende, personlige og vedkommende
teaterforestillinger om vanskelige og kontroversieller emner.
Teater freezeProductions har gennem de sidste 10 år skabt et
helt nyt scenekunstnerisk udtryk med de smukke og Reumert
modtagende forestillinger om Grønland, med grønlandske
skuespillere og sangere. Forestillinger som både får os til at
le, opleve den grønlandske skønhed og det smukke og komplicerede forhold mellem Danmark og Grønland. Nu har teatret igen skabt en ny smuk musisk forestilling, med nogle af
de bedste grønlandske skuespillere og sangere.
JEG BÆRER MIN SJÆL er et visuelt musisk teaterstykke om
overgreb, kærlighed, magt, tilgivelse og håb. Et nyt stort samarbejde mellem Hanne Trap Friis og de grønlandske scenekunstnere og musikere. Vi har valgt at beskrive det sværeste
med det sprog vi har som kunstnere, nemlig musikken, dansen, poesien og teatrets. I et sammenflettet univers af monologer, dialoger, dans, sange og projekterede billeder. Forestillingen er blevet til i tæt samarbejde med menneskers
Medvirkende Karina Møller, Nukakkuluk Kreutzmann, Klaus
Geisler og Rasmus Lyberth Instruktion Hanne Trap Friis
Koncept Gukki Nuka, Hanne Trap Friis Scenografi Naja
Rosing-Asvid Lyddesign Hans-Ole Amossen (Kristoffer Jul
Reenberg, Karina Møller, Rasmus Lyberth) Varighed 80 min. u.
pause Foto Teater freezeProductions
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personlige beretninger. I både poetiske og jordnære beretninger møder vi barnet der har oplevet smerten, den voksne der
trøster, fællesskabets glæde og nødvendighed, politikeren der
smælder og urkraften der bærer os alle til nye steder i livet.

Anmeldelse
"…Og da ridderkorshædrede Rasmus Lyberth og skuespillerinde Karina Møller sang, så var det en eksplosion af følelser til
musik af Hans-Ole Amossen. Klaus Geisler understregede i sit
sublime spil, hvorfor han har en Reumert stående derhjemme,
og så ved jeg slet ikke, hvordan jeg skal beskrive unge Nukakkuluk Kreutzmann. Jeg kan simpelthen ikke mindes, at jeg har
set så stærk skuespillerpræstation i så ung en kvinde". –TV2
journalist Phillipa Filtenborg
Forestillingen har turneret med succes over hele Grønland. Nu
kommer den til Danmark, hvor den spilles på dansk!
PRIS 1

C

Medlem

145,00

Løssalg

205,00

Børn og unge

85,00

freezeproductions.dk

anbefaler

32

ZINKDRENGENE

Scenen, tirsdag 14. marts 2023 kl. 19.30

AKUT360s stifter og leder, Reumertvinderen Andreas Dawe har dramatiseret Svetlana Aleksijevitjs
bog af samme navn. Råt og indtrængende teater for alle aldre.
ZINKDRENGENE – beretninger fra Afghanistankrigen 197989, hvor der deltog en million sovjetiske soldater i en altødelæggende krig. Ca. 15.000 af dem blev sendt hjem igen i sorte, forseglede kister af zink, og op imod halvanden million
afghanere mistede livet. Hvor den officielle udgave af krigens
resultater primært er båret af beretninger om store sejre og
ærefulde heltegerninger, giver den hviderussiske forfatter
Svetlana Aleksijevitj, der i 2015 modtog Nobelprisen i litteratur, sovjetiske soldater, sygeplejersker, mødre og enker en
stemme – og det er helt andre historier, de fortæller om krigen i Afghanistan; ubærlige og gribende vidnesbyrd om krigens sande væsen og dens konsekvenser for en hel generation.
Forestillingen henvender sig til både det modne og det unge
publikum med interesse for stærke og naturalistiske historier,
for krigens psykologi og konsekvenser.
Medvirkende Marina Bouras, Charlotte Munch, Brian Hjulmann og Jesper Hyldegaard Bearbejdelse og instruktør
Andreas Dawe Komponist Nini Julia Bang Scenograf Julie
Forchhammer Lysdesign Mikkel Jensen Lyddesign Gregers
Kjær Videodesign Julie Forchhammer og Mikkel Jensen
Varighed 2 t. 50 min. m. pause Foto Henrik Ohsten Rasmussen

akut360.com

Anmeldelse
"Det er denne menneskeliggørelse af krigens
omkostninger, der gør den velegnet til teater, ikke mindst hvis
man er i besiddelse af skuespillere, der kan kunsten at skabe
den nødvendige identifikation med de vekslende skikkelser i
denne sorgens monologers stafet, så smerten forplanter sig
til tilskuerrækkerne. Det har man på Husets Teater, hvor instruktøren Andreas Dawe, der også dygtigt har bearbejdet
forlægget, har iscenesat med glimrende sans for naturalistisk
intensitet." – Berlingske
Læs på side 27 om følgende to Bog & Teater-arrangementer
på Vejle Bibliotek:
Mandag 5. september 2022 kl. 19.00: Andreas Dawe fortæller om bearbejdelse og instruktion af ”Zinkdrengene”.
Tirsdag 14. marts 2023 kl. 17.00: Samtale og tapas før forestillingen.
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HELE DANMARKS GRETHE

Musikteatret, torsdag 16. marts 2023 kl. 19.30

Folketeatrets teaterkoncert er fuld af sang og musik – og af et varmt portræt
af en af Danmarks mest folkekære kunstnere.
Mange mindes nok Grethe Sønck fra hendes første store musikalske succes fra 1960 om den svigefulde "Klaus Jørgen".
Flere husker hende sikkert fra 80'ernes populære tv-underholdningsprogram "Gæt og grimasser", hvor hun med usvigelig sikkerhed måtte ned på alle fire og kravle rundt på gulvet. Og hun gjorde det igen og igen. Og igen. Og altid med
overskud, varme og venlighed. For sådan husker vi hele Danmarks Grethe. Smilende, slagfærdig og sjov og med en sangstemme, der mestrede både jazz, popmusik og revy. For det
var ikke mindst på de danske revyscener, hun høstede store
succeser. Særligt i Nykøbing Falster Revyen og i Cirkusrevyen.
At alt dog ikke var lutter lykke og idyl, lagde hun ikke skjul på.
Hendes ægteskab med Sejr Volmer-Sørensen var stormfuldt.
Han blev hendes skæbne og fik stor indflydelse på hendes
karriere. På godt og ondt. Men var det de valg, hun selv ville

Medvirkende Pernille Schrøder, Kristian Boland, Karsten
Jansfort, Charlotte Guldberg Manuskript Jesper Malmose
Instruktion Ina-Miriam Rosenbaum Scenografi Søren Glad
Kapelmester Jens Krøyer i trio på scenen Varighed Se
hjemmeside Foto Gudmund Thai
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have truffet? Og hvad gemte der sig mon bag hendes venlige
og imødekommende smil?
Grethe Sønck var – i ordets bedste forstand – folkelig. Hendes gennemslagskraft var enestående. Folk elskede hende
ganske enkelt. Men hvad er folkelighed egentlig? Og kommer
den med en pris? Forestillingen om hele Danmarks Grethe
tegner et portræt af kvinden, der, selvom hun kendte til begge sider af medaljen, blev ved til det sidste med at slå et slaw
for det gode humør.
Forestillingen er spækket med masser af Grethes mange hits:
"Tak for alle kyssene", "Jeg tror på sommeren", "Skal det
skæres ud i pap", "Medicin med det samme", "Hjemme hos
os" og mange, mange flere.
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NOGET OM ANTIHELTE

Jacob Gade Salen, lørdag 18. marts 2023 kl. 16.00

I en unik kombination af storytelling, skuespil og musik kommer vi med Limfjordsteatret helt
ind under huden på tre mænd og deres overvejelser om roller, identitet og forbilleder.
Hvad er den perfekte mand anno 2020? Hvad er maskulinitet? Og autoritet? Hvordan er man en god, lyttende og sjov
kammerat – og samtidig forføreren, erobreren og elskeren?
Hvad er en god far – og kan man være både ven, autoritet og
supermand?
Tre mænd midt i livet med arbejde, parforhold, børn, skilsmisse, delebørn og dating har mødt hinanden til en fest, der gik
lidt amok. Her midt i pølen af håndgribelige og moralske tømmermænd åbnes for de smertelige fortrængninger. Men samtidig spirer en følelse af fællesskab og oprør.
De tre antihelte vil være verdens nye mandlige helte. De vil
turde gå ad mørke stier og se dæmonerne i øjnene. Vil kunne
klare teenagedatteren, ekskonen, den nye kone, den kvindelige chef og fodbolddrengene på samme tid. Være mænd nok
til det hele og mere til.
Skuespil og musik Jens Andersen, Thomas Guldberg Madsen
og Sune Skuldbøl Vraa Instruktion Moqi Trolin
Scenografi og lyd Kim Fast Jensen Kostumer Lene Bek
Nielsen Varighed 1 t. 25 min. u. pause Foto Lars Horn,
Baghuset og Majken Popp

limfjordsteatret.dk

Styrken er de personlige fortællinger, der vokser frem af virkelighedens mandeverden anno 2022. En smertelig ærlig, morsom og eftertænksom rejse.

Anmeldelser
"God musik, geniale replikker og skuespil sætter dette teaterstykke i en klasse for sig" – Scenekanten
"…vanvittigt velspillende trio (…) fremragende
forestilling (…) musikalsk overskud" – Iscene
"Her sættes mande- og kvinderoller i overrumplende rotationer. Det er hæsblæsende og ofte meget
morsomt" – Nordjyske
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ROARING TWENTIES

Musikteatret, onsdag 22. marts 2023 kl. 19.30

Dansk Danseteater med en boblende og aktuel dobbeltforestilling inspireret
af verdens tilstand og de nye brølende 20’ere.
Står verden på tærsklen af en gentagelse af "The Roaring
Twenties", hvor kunst og selskabsliv boblede over af eufori,
fællesskab og livsglæde efter et år med global usikkerhed,
frygt og isolation? Er vi i gang med et helt nyt historisk kapitel
– og i så fald, hvad brøler vi af i 2020’erne? Disse spørgsmål
bliver undersøgt i Pontus Lidberg’s del af den postpandemiske dobbeltforestilling ROARING TWENTIES til et forfriskende
mix af nykomponerede jazzede toner og club beats af den
elektroniske Københavnerduo, Den Sorte Skole.

Anmeldelser
"Her stryger en flok festklædte mænd og kvinder
rundt på scenen for at danse sig frem til, hvad de brølende
2020’ere i (post) pandemiens tegn kan rumme." – Politiken
"Der er ingen tvivl om, hvilke dygtige dansere
pontus lidberg har samlet i kompagniet. talent, teknik og karisma prydede dette værk." – Ungt Teaterblod
"Yderst underholdende verdenspremiere." – Danstidningen

Forestillingens første del The Hollow Men bliver skabt af den
anerkendte norske koreograf Ina Christel Johannessen. Den
manglende politiske vilje i klimaspørgsmålet er et gennemgående tema i Johannessens politiske og aktuelle værker. I dette
værk udforsker danserne de forandringer, som verden står
overfor lige nu, inspireret af forfatter T. S. Eliot's mørke og
drømmende digt fra 1925 af samme navn af.

Medvirkende Dansk Danseteaters dansere Koreografer
Pontus Lidberg og Ina Christel Johannessen Musik Nykomponeret musik af Den Sorte Skole og Tommy Jansen
Kostumedesign Bregje Van Balen & Filippa K Studio med
fokus på bæredygtighed og upcycling Varighed 1 t.
Foto Raphael Frisenvænge Solholm
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"Det var en magisk aften med skøn dans."
– kulturtid

Introduktion
Repræsentanter fra Dansk Danseteater fortæller om aftenens
forestilling i Jacob Gade Salen kl. 18.30 - ca. 19.00. Arrangementet er gratis.
PRIS 1

X

A

B

C

Medlem

295,00

245,00

195,00

145,00

Løssalg

385,00

325,00

265,00

205,00

Børn og unge

235,00

185,00

135,00

85,00

danskdanseteater.dk

INDG ÅR
O P E R A PA I
KKEN
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Køb all
betal kune 4
de 3

COSÌ FAN TUTTE

(se side 6)

Musikteatret, torsdag 30. marts 2023 kl. 19.30

Aalborg Symfonirokester og Det Kongelige Teater sætter kærligheden på prøve
I Mozarts komiske opera – denne gang med "fuldt udtræk".
En kynisk filosof har sin egen teori om menneskelig svaghed. I
ledtog med en flabet tjenestepige igangsætter han sit eksperiment, der måske forandrer de involverede for altid.
I Mozarts intime opera sættes kærligheden på prøve. COSÌ
FAN TUTTE betyder ’sådan gør alle kvinder’, underforstået at
alle kvinder er troløse. Det sætter filosoffen Don Alfonso sig
for at bevise. Hans to unge venner, Ferrando og Guglielmo,
indgår et væddemål med ham, for de er overbeviste om, at
deres to kærester aldrig vil være dem utro. En absurd og vanvittig forviklingsfarce udspiller sig, når de unge mænd, manipuleret af Don Alfonso, tester deres kæresters udholdenhed
eller måske snarere afholdenhed.

aters solistensemble og Operaakademiet. I spidsen for dem
står Palle Knudsen som Don Alfonso, der som en dukkefører
kører rundt med fornuft og følelser i denne musikalske komedie fuld af Mozarts mesterlige musik, spillet af Aalborg Symfoniorkester.
Tim Albery lader sin iscenesættelse med Tobias Hoheisels dekorative periodekostumer udspille sig i en gigantisk camera
obscura-scenografi som rammen om Don Alfonsos eksperiment.
I samarbejde med Opera North.
COSÌ FAN TUTTE synges på italiensk med danske overtekster.

Operaen flyder over af iørefaldende arier og ensembler, og
der kræves høj følelsesmæssig indlevelse, vokal virtuositet og
musikalsk adræthed af de seks sangere fra Det Kongelige Te-

Medvirkende Clara Cecilie Thomsen, Kari Dahl Nielsen,
Simon Duus, Jacob Skov Andersen, Eldrid Gorset, Palle Knudsen
Dirigent Nick Fletcher Orkester Aalborg Symfoniorkester
Iscenesættelse Tim Albery Scenografi og kostumedesign Tobias Hoheisel Lysdesign David Finn Varighed 3 t.
5 min. m. pause Foto Miklos Szabo

kglteater.dk

Arrangør Vejle Musikteater.

PRIS VMT

X

A

B

Medlem

440,00

390,00

340,00

Løssalg

530,00

470,00

410,00

Børn og unge

380,00

330,00

280,00

teatervejle.dk

47

anbefaler

37

HVIS JEG BLIVER VOKSEN

Scenen, tirsdag 11. april 2023 kl. 19.30

En dokumentarisk og humoristisk forestilling om en frygtet tidsalder
fra sART Danseteater & BaggårdTeatret.
For nogle var 20’erne liderlige, 30’erne ambitiøse og 40’erne,
50’erne og 60’erne ansvarlige.
Hvorfor er vores syn på voksne ofte, at de er så gabende kedelige? Åd ungdommen simpelthen alle glæderne og efterlod
tømmermændene og ansvaret til de voksne?
HVIS JEG BLIVER VOKSEN er en forestilling til dig, der er på vej
ind i det, dig der allerede er der og dig, der har været der – eller aldrig kommer dertil.
HVIS JEG BLIVER VOKSEN er anden forestilling i sART Danseteaters roste trilogi om alderdom, voksenliv og barndom. Du
behøver ikke at have oplevet HVIS JEG BLIVER GAMMEL, for
også denne gang kommer du til at se en rørende danseforestilling med overraskende og genkendelige billeder af fordomme,
drømme, kriser og håb.
Medvirkende Amalie Drud Abildgaard, Camilla Stage,
Jan Vesala og Kasper Buus Lysdesign Jens Hansen Idé,
koreografi & iscenesættelse Sofie Christiansen
Dramaturg Trine Wisbech Lyddesign Kim Malmose
Producent Anneline Köhler Juul Varighed 1 t. 10 min. u.
pause Foto Ard Jongsma
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Anmeldelser
En forestilling, der på flere måder sammenfatter det særlige og
sjældne, som er sART danseteaters særkende. – Cph. Culture
Hylende morsomt…Jeg sad flere gange under forestillingen
og enten modtog albueskub i siden fra min kæreste eller selv
nøkkede indforstået til ham. Forestillingen Hvis jeg bliver
VOKSEN skabte dermed ikke kun rammerne for en underholdende aften, men måske endda en ny tilhænger af genren
danseteater. – Den 4. Væg
I aften har jeg været i teatret og fået en af de HELT store og
sjældne oplevelser – altså, en af dem hvor man sidder og flæber i mørket, sådan stille og gennemgående. Ser sig selv på en
ny måde, så oprivende og livsbekræftende. – Publikumskommentar

PRIS 1

C

Medlem

145,00

Løssalg

205,00

Børn og unge

85,00

sartdanseteater.dk
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DE TRE MUSKETERER

Musikteatret, torsdag 13. april 2023 kl. 19.30

Alexandre Dumas' klassiske fortælling DE TRE MUSKETERER rummer det hele i Figaros’ fortolkning:
intriger, store fægtescener, kærlighed, onde skurke, ædle helte og – ikke mindst – komik.
De tre musketerer, Porthos, Athos og Aramis, franske elitesoldater "with a license to kill", opdager et ondskabsfuldt komplot, der skal vælte den franske trone. De tager den unge
D'Artagnan under deres vinger, og sammen kaster de fire helte sig ud i kampen for at afsløre komplottet og redde ikke
bare den franske trone og Dronning Annas ære og ægteskab,
men hele Europas fremtid.

RER kendte hits fra opera, operette og musical og krydrer den
med masser af komik.

Historien rummer, ud over de fire helte, den franske Kong
Louis 13. og Dronning Anna, skurken Rochefort, den onde
spion Milady de Winter, den magtfulde kardinal Richelieu og
mange flere.

Når Figaros tager klassikere under kærlig behandling, bliver
resultatet skørt og absurd. Publikum advares da også indledningsvist om, at Figaros forholder sig usædvanligt frit til det
originale manuskript og det med "respektfuld respektløshed". – Kulturtid.dk

Skrevet i pressen om tidligere Figaros´ forestillinger

Der er altså noget at glæde sig til. Figaros er et unikt fænomen i dansk turnéteater. – Nordjyske

I denne "sværdvægter" af en forestilling tilsætter Figaros og
Den Ny Opera den opdaterede udgave af DE TRE MUSKETE-

Medvirkende, instruktion, scenografi, lys og
kostumer Lisbeth Kjærulff, Kristian Jensen, Hans Dueholm
og Allan Dahl Hansen Manuskript Dumas, Kjærulff, Dueholm
og Jensen Varighed 2 t. m. pause Foto Thomas Juul, Juul
Fotografi

figaros.dk

PRIS 1

X

A

B

C

Medlem

295,00

245,00

195,00

145,00

Løssalg

385,00

325,00

265,00

205,00

Børn og unge

235,00

185,00

135,00

85,00

teatervejle.dk
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www.enzo-c.dk
Telefon: 88 63 88 93
Enzo & C – City
Flegborg 4
7100 Vejle
Enzo & C – Exxit 59
DTC Torvet 22b
7100 Vejle

Produktion
af bøger i små
og store oplag

Oplev teaterstemning hver dag

Resturanten
ligger lige
overfor Vejle
Musikteater

3 retters

menu 299,Se menuen på www.il-teatro.dk

Opera i det fri
Byparken Vejle

Kom til
GRATIS opera
koncert under
åben himmel
i Byparken
i Vejle

Slægtsbøger, lærebøger, jubilæumsbøger. Vi har erfaringen, der sikrer
kvalitet hver gang.
T. 75 87 17 44
W. jellingbogtrykkeri.dk

22. maj 2022
vejlemusikteater.dk

teatervejle.dk
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Sådan køber du billetter
På www.teatervejle.dk (fra mandag den 2. maj 2022 kl. 9.00)
Vi anbefaler køb på nettet, hvor du kan se teatersalen og vælge præcis de pladser, du ønsker.
Du betaler med det samme og kan straks printe billetterne.
For hver forestilling vælger du nemt ønskede pladser, lægger "i kurven" og vælger pris.
Vælger du løssalgspris, eller pris for unge under 25 år, kan du afslutte købet med en enkelt forestilling i kurven
(unge u. 25 år kan blive medlem og opnå øvrige medlemsfordele ved at købe mindst 3 forestillinger).
Vælger du medlemspris, kan du afslutte købet, når du har valgt mindst 3 forestillinger.
Som medlem kan du ved at logge ind på din kundeprofil når som helst i løbet af sæsonen købe billet til medlemspris
til én eller flere forestillinger.
Bestillingsskema
(behandles fra mandag den 2. maj 2022 kl. 9.00, og Musikteatret garanterer, at alle bestillinger bliver inddateret på
modtagelsesdagen eller allersenest hverdagen efter)
Udfyld skemaet og send eller aflever det til Vejle Musikteater, som udvælger pladserne. Faktura sendes sammen med
billetterne. Husk fakturanummer, hvis du betaler på netbank.
Hvis ønsket prisgruppe skulle være udsolgt, får du bedst mulige billetter i en billigere prisgruppe.
Husk at kontrollere billetterne ved modtagelsen. Medlemsbilletter kan ombyttes uden gebyr indtil 14 dage efter levering.
Vejle Musikteaters billetsalg, Vedelsgade 25, Vejle
Åbningstid fredag kl. 15-18.
Desuden er billetsalget åbent en time før forestillingerne.
Billettelefon: 79 43 20 30 mandag-torsdag kl. 14-16 & fredag kl. 13-15.
Mailadresse: musikteatret@vejle.dk
Ferieåbningstider: Se www.vejlemusikteater.dk
HUSK mobil og mail
Oplys altid BÅDE mobiltelefon og mailadresse. Ændringer og aflysninger KAN ske med kort varsel. Vær sikker på at få besked.
Grupperabat
20% på løssalgsprisen ved samlet køb af mindst 20 billetter pr. forestilling.
Kontakt Vejle Musikteaters billetsalg.
Gebyrer
Ombytning af billetter kan, mod et gebyr på 50 kr. pr. billet, ske indtil 10 dage før en forestilling. Billetgebyret (40 kr. inkl.
garderobe) er med i alle priser i sæsonprogrammet, men refunderes ikke ved en evt. aflysning af en forestilling.
Medlemskontingent
Er indregnet i billetpriserne for medlemmer.

Mandag den 2. maj 2022 kl. 09.00 åbner salget på www.teatervejle.dk
Se hele teatersalen, vælg selv pladser og print selv billetterne. Bestillingssedlen kan som hidtil afleveres eller sendes.
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PRISGRUPPER

2. SI DE B ALK ON - HØJ R E

2. SI DE B ALK ON - V E NSTR E

Salsoversigt Vejle Musikteater

X
A
B
C

teatervejle.dk
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Praktiske oplysninger
Spilletidspunkter
Forestillingerne begynder præcis, så kom i god tid. Varigheden er oplyst, hvis vi kender den ved udgivelse,
og oplyses ellers på hjemmesiden, så snart den foreligger.
Uforudsete hændelser i løbet af sæsonen
I sæsonprogrammet er skuespillerne nævnt i overensstemmelse med de oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med
indgåelse af kontrakterne. Vi er dog nødt til at tage forbehold for eventuelle senere udskiftninger i rollerne på grund af sygdom
eller andet, som vi ikke har indflydelse på.
Hvis en forestilling pga. sygdom eller vejrlig bliver aflyst, informerer vi hurtigst muligt og forsøger i visse tilfælde at erstatte
den aflyste forestilling med en anden. Vi gør opmærksom på, at Teaterforeningen ikke kan tilbyde erstatning, hvis vejrlig eller
andre forhold forhindrer rettidigt fremmøde, eller hvis en aflysning ikke er nået frem.
Garderobe med i prisen
Vi skal derfor kraftigt opfordre til IKKE at tage overtøj med ind i teatersalene og henstille til, at der ikke anbringes tøj eller
tasker under stolene, fordi det forhindrer effektiv ventilation og jævn opvarmning af hele teaterrummet.
Generelt
Kom i god tid til forestillingerne. Så kan I nå at finde en parkeringsplads, få overtøjet i garderoben og eventuelt bestille
pausedrinks, inden forestillingen begynder. Når forestillingen er slut, henstiller vi af hensyn til de optrædende til, at alle bliver
på deres pladser til efter fremkaldelserne.
Af hensyn til både skuespillere og publikum vil teatergængere, som ankommer, efter at forestillingen er begyndt, blive anvist
en plads bagerst i salen eller bedt om at vente i foyeren indtil pausen.
NB! Mobiltelefoner skal være slukket i teatersalen.
Teleslynge udleveres i Musikteatrets billetsalg (OBS! Kun til Store Sal)
Musikteatrets anlæg kan benyttes af alle og systemet fungerer overalt i salen. Ved henvendelse i billetsalget udleveres en lille
boks samt et sæt høretelefoner. Har man høreapparat, skal man huske IKKE at slå teleslynge til, da høretelefonerne i sig selv
giver den fornødne lyd. Når forestillingen er slut, afleveres boksen i garderoben.
Parkeringsforhold nær Vejle Musikteater
Nærmeste parkeringsmulighed er de 330 pladser i parkeringshuset Albert, Ved Anlæget (mellem Vedelsgade og Føtex
Nørregade) – gebyrfri hver dag efter kl. 17.00. Kun få minutters gang gennem Byparken er parkeringspladserne nord og syd for
Vejle Kommunes Administrationsbygning i Skolegade gebyrfri efter kl. 17.00 og hele dagen på lørdage og søndage.
Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.
www.facebook.com/teatervejle
4.900 teaterinteresserede følger os og får udvidet teateroplevelserne med foromtaler, anmeldelser, videoklip og tilbud.
Du kan også finde omtaler af forestillingerne og link til videoer på hjemmesiden og på teatrenes/producenternes hjemmesider,
som er anført under den enkelte forestilling.
TeaterVejle er medlem af Turnénetværket for Voksenteater, www.turneteater.dk
Dette netværk støtter nyskabende og eksperimenterende turnéteater.
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Medlemsbestilling til TeaterVejle 2022/2023

M (Musikteatret), S (Scenen), JGS (Jacob Gade Salen), X (Xeneriet), SH (Skyttehuset), E (Engelsholm Højskole)

Nr.

Forestilling

Dato

Kl.

Spillested

01

FRONTLØBERNE

on 07.09.22

19.30

JGS

02

SIGURD FORTÆLLER OM NATURVIDENSKAB

ti 20.09.22

18.00

M

03

ASTA – DEN STUMME VERDENSSTJERNE

fr 23.09.22

19.30

JGS

04

DEN POETISKE RAPTUS

ti 27.09.22

19.30

M

Antal
medl.
bill.

Antal
ungd.
bill.

Samlet
billetantal

PrisPrisgruppe
kategori
X, A, B, C
C

1
1

C

1
1

05

PINOCCHIO

fr 30.09.22

18.00

X

C

1

06

HALLØJ

to 06.10.22

18.00

SH

C

1

07

LA VENDETTA / I PAGLIACCI

ti 11.10.22

19.30

M

3

08

TA’ MIG SOM JEG ER

sø 30.10.22

16.00

M

1

09

BLINKENDE LYGTER

ti 01.11.22

19.30

M

1

10

SOMMER I TYROL
– HALLØJ PÅ TYROLER-HOTELLET

lø 05.11.22

19.30

M

1

11

FODBOLD FODBOLD FODBOLD

on 09.11.22

19.30

M

2

12

BJÔRK

on 16.11.22

19.30

M

1

13

OFFSIDE

on 23.11.22

18.00

X

C

1

14

EN LILLE SMULE UBEHAG

ti 29.11.22

19.30

JGS

C

1

15

NØDDEKNÆKKEREN

ti 13.12.22

19.30

M

16

ET JULEEVENTYR

to 15.12.22

18.00

JGS

2
C

1

17

JULESANG OG MESSINGKLANG

lø 17.12.22

16.00

M

2

18

NYTÅRSKONCERT

fr 06.01.23

19.30

M

3

19

KØBENHAVN

ma 09.01.23

19.30

M

2

20

EKSMÆND – SKU’ VI SE AT KOMME VIDERE

to 12.01.23

19.30

M

21

HUDLØS

on 18.01.23

19.30

JGS

C

1

22

SMASK

ma 30.01.23

19.30

S

C

23

ROBIN HOOD – EVENTYR I SHERWOOD

on 01.02.23

18.00

M

1
1
1

24

LIVET ER EN MORGENGAVE

to 09.02.23

19.30

JGS

C

1

25

GIRLS & BOYS

ma 20.02.23

19.30

JGS

C

1

26

DAN TURÉLL+HALFDAN E

ma 27.02.23

19.30

M

1

27

TIL UNGDOMMEN

ti 28.02.23

19.30

M

1

28

TRYLLEFLØJTEN

on 01.03.23

17.00

M

3

29

THE KING

ma 06.03.23

19.30

M

30

TILBAGE TIL HØJSKOLEN

on 08.03.23

19.30

E

2
C

1

31

JEG BÆRER MIN SJÆL // TARNIMA NAMMATAI

sø 12.03.23

19.30

S

C

1

32

ZINKDRENGENE

ti 14.03.23

19.30

S

C

1

33

HELE DANMARKS GRETHE

to 16.03.23

19.30

M

34

NOGET OM ANTIHELTE

lø 18.03.23

16.00

JGS

35

ROARING TWENTIES

on 22.03.23

19.30

M

36

COSÌ FAN TUTTE

to 30.03.23

19.30

M

37

HVIS JEG BLIVER VOKSEN

ti 11.04.23

19.30

S

38

DE TRE MUSKETERER

to 13.04.23

19.30

M

TIL EGET BRUG

1
C

1
1
VMT

C

1
1

teatervejle.dk
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Vi er en gruppe unge teaterentusiaster, der brænder
for at dele teaterkærligheden med andre unge.
Vi har udvalgt de særligt oplagte forestillinger
til netop vores unge målgruppe.
BILLETTER FRA 85 KR.
Prøv selv at se, hvor SU-venlige priserne er!
Som studerende eller under 25 år kan du til næsten
alle forestillinger købe billetter fra 85 kroner.
DANSE- OG DRAMAWORKSHOPS
I forbindelse med udvalgte forestillinger arrangerer vi
samme dag spændende workshops i samarbejde med
producent og lokale uddannelsesinstitutioner. Typisk
kommer du til at arbejde med elementer af koreografien i
forestillingerne eller med relevante skuespilværktøjer sammen med de professionelle dansere og skuespillere.

Læs mere på UNGTTEATERVEJLE.DK
Følg os på Instragramsiden @ungtteatervejle og se også
hvilke artist talks, kaffe- eller ølaftener og andre events,
du og dine venner ikke vil gå glip af.
Vi ses
Amalie, Anne og Alberthe
Vil du være med, være kontaktperson til din skole eller
bare vide mere, så skriv til os på info@ungtteatervejle.dk

FR A

85 KR.

