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Allerførst – tusind tak for en
overvældende opbakning til
vores nye Vendsyssel Teater – en
sådan modtagelse kunne vi slet
ikke have drømt om. Vi er kommet forrygende fra start siden
åbningen den 14. januar 2017.
Dernæst velkommen til den allerførste sæson i de nye rammer.
Det MÅTTE jo blive Shakespeare,
der skal stå for sæsonpremieren
i 2017/18. Det nye Vendsyssel
Teater er inspireret af Shakespeares Globe Theatre i London, hvor
tilskuerne sidder i en halvcirkel,
og hvor scenen er firkantet. Vi
valgte at indvie det nye teater
med Danmarks nationaldramatiker Ludvig Holberg og forestillingen ”Niels Klims underjordiske
rejse”. Men den første sæsonstart
i det nye teater må altså åbne
med måske alle tiders største
dramatiker – William Shakespeare og hans berømte ”Hamlet”. Vi
glæder os.
Vi ser også frem til at vise en hel
flok andre spændende forestillinger. Vores nye rammer med
både den store runde sal og den
mindre Black Box sal giver os
nye muligheder for forskellige
udtryk – og for flere samarbejder
om co-produktioner med andre
teatre. Det bliver til en eksis-

tentiel ”Hamlet”. Det bliver en
jazzet ”Ain´t Misbehavin’” som
årets juleforestilling. Det bliver
et musikalsk ”Klassebillede”. Det
bliver en samfundsdebatterende
”Danmark mit fædreland”, og
den Tour de France-inspirerede
”Hårnålesvinget”.

Som det fremgår af programmets
&-del, har også de ”store” fået
øje på vores nye teater - DR1’s
”Guld i købstæderne” og ”Hübberiet” fra Det Kongelige Teater
er bare nogle af de ”&-aktiviteter”, som sæsonen har at byde
på.

Sæsonen bringer også Vendsyssel Teater ud på hele to turneer.
Først Susanne Heinrich og Peter
Schrøder i en genopsætning af
”Hvem spiller ud?” og så Niels
Hausgaard-teaterkoncerten ”I
fornuftens land” sammen med
Teatret Møllen. Begge forestillinger skal rundt i landet, men
selvfølgelig skal de også spille på
en af vore egne scener. Og så kan
vi også byde velkommen til Hjørring revyen, der fremover bliver
fast sommerindslag i Vendsyssel
Teater.

Vi fortsætter også med at lave
rundvisninger, både på dansk og
engelsk, for der er mange, der er
nysgerrige på at opleve vores nye
hus og dets arkitektur af Schmidt
Hammer Lassen Architects. Og så
har jeg ikke engang nævnt alt
vores talentarbejde og arbejdet
med teaterfødekæden, så Vendsyssel Teater også er et spændende sted for børn og teenagere.

Det er netop, fordi vi nu både har
to skuespilscener, en musiksal og
en prøvesal, at vi kan præstere
mere i det nye teater end i det
gamle. Ud over hele syv af vore
egne produktioner, er der naturligvis også en flok spændende
gæstespil at glæde sig til – stort,
småt, fysisk og ordrigt. Børneteater og teenageteater har vi
selvfølgelig også sørget for.
Og suppeteater på udvalgte onsdage i teatercaféen Hos Uffe.
Derudover er der alt det andet
– det vi kalder ”&-aktiviteter”.
Her byder vi på koncerter, kor,
oplæsning, udstilling, møder
og meget mere – det meste i
samarbejde med foreninger og
klubber i Vendsyssel. Vi er glade
og taknemlige for, at så mange
gerne vil ”lege” med os.
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Arrangementet ”Dans med din
nabo” er også med til at byde
asylansøgere og andre nye naboer velkommen her i teatret.
Listen over aktiviteter er lang,
så det er vist i orden at være lidt
forpustet her på teatret. Men vi
glæder os til alle arrangementerne, og vi glæder os ikke mindst
til at se alle vores trofaste gæster.
Det er takket være jer, at vi har
kunnet melde udsolgt til de fleste
af forårets forestillinger – og takket være jer, at resten af ”Teaterdanmark” taler forundret om
den enorme opbakning, der er til
teater i Vendsyssel.
Velkommen alle sammen – til
vores allesammens teater!
Venlig hilsen
Lars Sennels
Teaterdirektør
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BAG OM SCENEN

INSTRUK
TØREN
EN INSPIRE
RENDE
KAPTAJN
Lige fra det allerførste besøg som
8-årig med forældrene til ”Tryllefløjten” i operaen, har teaterinteressen været der. Mange timers
skolekomedier, udlandsophold
og uddannelser senere var han
instruktør og klar til at debutere
– på Vendsyssel Teater i P. O.
Enquists ”Tribadernes Nat”. Nu er
han tilbage og mere end parat til at
udfordre”Hamlet”.
Hamlet er min egen idé. Jeg synes,
det er en fantastisk spændende
tekst, og jeg glæder mig i den grad
til at prøve kræfter med den. At
instruere Shakespeare i almindelighed og ”Hamlet” i særdeleshed er
alle instruktørers drøm, og jeg ser
meget frem til at dykke ned i forestillingen og se, hvad jeg kan få ud
af den, fortæller Jacob Schjødt.
Han er en af tidens mest benyttede
instruktører og har for nylig blandt
andet iscenesat kæmpeforestillingen ”Jordens søjler” på Østre
Gasværk. Han rejser landet rundt
og instruerer, og han er en hyppig
”gæst” på Odense Teater. Også i
Vendsyssel er han kendt - både for
sin instruktørdebut med ”Tribadernes nat” og for forestillingen
”Ikke et ord om Robert Redford”.
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Han har aldrig
været bange for at
kaste sig ud i store
opgaver.

Jeg synes godt om
ledelse. Jeg kan godt lide at gå forrest og vise vejen og ”sælge” mine
ideer, forklarer Jacob Schjødt.
Jobbet som instruktør er også en
livsstil for Jacob, der i øvrigt også
interesserer sig for fodbold. Og
netop fodbolden, mener han, har
mange analogier til teaterfaget.
Som fodboldspiller er jeg nok at
betragte som højre back. Det er
sådan en typisk forsvarsspiller og
anfører – en der har overblik. Det
der med at få et hold til at fungere,
synes jeg er ret spændende, siger
han og tilføjer, at han glæder sig til
en tur på Hjørrings Bredbånd Nord
Arena, mens han opholder sig i
Vendsyssel.
Jacob Schjødt er uddannet fra
Statens Teaterskole i 2011, men lige
siden han måtte stå op for at følge
med gennem hele ”Tryllefløjten”,
har teatret haft tag i ham. I gymnasiet spillede han med i diverse skolemusicals, men da han ikke sang ret
godt, blev det ofte kun til biroller,
og det var ikke godt nok til den ambitiøse Jacob. Så i 3. g var det ham,
der instruerede årets forestilling,
og det bekom ham anderledes vel.
Det var lige ham, og da et kontorjob ikke ligefrem virkede lokkende,
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drog han til USA for at læse forskellige teaterfag. Senere - tilbage
i Danmark - kastede han sig over
teatervidenskab på universitetet i
København for senere at fortsætte
på Statens Scenekunstskole, hvor
han blev instruktør.
Det er således en særdeles erfaren
og veluddannet instruktør, der
nu kaster sig over Shakespeares
”Hamlet”.
Der er så mange spændende ting
ved den forestilling. Og så skal vi
spille den i den nye store runde sal.
Det glæder jeg mig rigtig meget
til – ikke mindst samarbejdet med
scenografen Carsten Burke Kristensen og hans tanker om det helt
unikke og nye rum. Og så glæder
jeg mig samtidig til at komme
tilbage til Vendsyssel Teater og til
at iscenesætte mit drømmecast til
en drømmeforestilling, lyder det fra
Jacob Schjødt.
Vendsyssel Teaters nye runde sal er
faktisk, meget apropos, inspireret
af Shakespeares berømte ”The
Globe Theatre” i London. Det runde
teater skabte den perfekte og
intime ramme om fantastisk teater i
1500-tallet. Nu skal ”in-the-round”konceptet atter engang danne
rammen om en Shakespeare forestilling – denne gang i det første nybyggede teater i provinsen i 100 år.

”Hvem der?” - Lyder det agtpågivende, usikkert og søgende fra en
stemme i mørket. Sådan starter William Shakespeares tragedie over
dem alle: HAMLET.
Det er usikre tider. Alle er på vagt. Kongen er død, og der er råddenskab i Danmarks rige. Kongens bror har overtaget både tronen
og dronningen, og tilbage står prins Hamlet; svigtet, alene og i dyb
sorg. Selv Hamlets elskede Ofelia kan ikke dæmpe den uro, der
vokser i Hamlet. En uro, der forvandles til rasende hævntørst, da det
bliver klart for Hamlet, at faderen er blevet myrdet af sin egen bror.
Oplev stortalentet Elliott Crosset Hove i titelrollen i Shakespeares
brandaktuelle drama om kampen for at få sandheden frem i en
verden fyldt med fake news. Men findes der kun én sandhed?
Anbefales fra 14 år.
Medvirkende:
Elliott Crosset Hove, Meike Bahnsen, Asta Kamma August, Henrik
Birch, Jørgen Bing, Jesper Groth, Julie Buch-Hansen, Benjamin
Hasselflug med flere
Instruktør: Jacob Schjødt
Scenograf: Carsten Burke Kristensen
Lysdesigner: Anders Budolf Andersen
Lyddesigner: Todd Sarfaraz
EGENPRODUKTION
15. september – 14. oktober 2017
Hverdage kl. 19.30 og lørdage kl. 15.00
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TEATERLEG
OG SKUESPIL

TRADITION OG
FORNYELSE
Velkommen til den første ”hele”
sæson på det nye Vendsyssel Teater - og til min sidste sæson som
kunstnerisk chef på teatret, der
helt nøjagtigt slutter nytårsaften
2017. Da jeg tiltrådte som direktør i 2005, havde jeg ikke i min
vildeste fantasi forestillet mig det
hus, som nu i den grad præger
bybilledet i Hjørring. Men nu er
det her, og det er blevet helt fantastisk modtaget.

vort trofaste publikum i høj grad
har forstået at værdsætte.
Det har været af afgørende betydning for mig at fremtidssikre
Vendsyssel Teater, således at mine
efterfølgere, både på det kunstneriske og administrative plan,
kan operere frit uden at være
bundet eller begrænset af spe-

Jeg vil gerne benytte denne
lejlighed til at takke alle - lige fra
Hjørring Kommune, fondene, som
har bidraget til finansieringen,
og til den enkelte medarbejder
på teatret, som på alle måder har
bidraget til et resultat, som vi har
lov til at være stolte af - ikke bare
lokalt men målt efter såvel national som international standard.
Som den, der har været med lige
fra idèens undfangelse, og som
har fået lov til, hvilket er forbløffende usædvanligt, som fagmand
sammen med teatrets medarbejdere at udforme og definere
teatrets funktionalitet, skal der
herfra lyde en tak til alle, som
har troet på, at det var et sådant
teater, vi havde brug for, og som,
trods den forøgede volumen, kunne bevare den intimitet, som har
været vores varemærke, og som

EN SPÆNDENDE OG LÆRERIG TID PÅ VENDSYSSEL TEATER

cifikke, sceniske krav. Derfor var
premieren på teatrets åbningsforestilling ”Niels Klims underjordiske rejse” aldeles afgørende for
mig, fordi det simpelthen var her,
vi ville få svaret på, om resultatet
nu også kunne leve op til de store
forventninger.
Niels Klim er kun èn af mange
måder at lave teater på, og jeg
glæder mig til at se mine efterfølgere boltre sig i de mange
udfoldelsesmuligheder, som det
nye hus kan byde på, og det
tyder alt da også på vil ske i den
kommende sæson. Sæson 17/18
byder på klassikeren over dem
alle Shakespeares ”Hamlet”, via
en perlerække af hits i Fats Waller
musicalen ”Ain’t Misbehavin’”
og til nyskreven dansk dramatik.
Tradition og fornyelse går hånd i
hånd.

SOMMERFERIETEATERSKOLE

Det har været 12 fantastiske år for
både Susanne og jeg her på venligboernes hjemegn - år som vi på
intet tidspunkt har fortrudt. Men
nu er det på tide og helt naturligt,
i hvert fald for mit vedkommende,
at træde et skridt til side.

Er du mellem 8 og 13 år? Og har du lyst til at spille
skuespil og prøve en masse teaterlege?

Uanset hvad fremtiden må bringe,
så vil mit hjerte altid forblive i
Vendsyssel.

Kontakt og tilmelding senest 23. juni 2017 til
Pia Mourier på pia@vendsyssel-teater.dk

Peter Schrøder

Så er det nu, du har chancen for at prøve det i din
sommerferie, når Vendsyssel Teater byder indenfor til
sommerferieteaterskole mandag - fredag i uge 27.

Læs hvordan på vores hjemmeside
vendsyssel-teater.dk

DRAMASKOLE
Vendsyssel Teater og Hjørring Musiske Skole tilbyder
dramaundervisning for de 9 til 16-årige i Hjørring Kommune, hvor eleverne vil blive introduceret til teatrets
basale magi.
Undervisningen foregår overvejende i Hjørring Musiske Skoles dramalokale og varetages af skuespiller og
formidler Lina Franke Hedegaard. De enkelte hold aftaler i samarbejde med Lina Franke Hedegaard, om der
arbejdes hen imod en forestilling for f.eks. forældre og
familie.
Tilmelding skal ske på denmusiske.dk
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BAG OM SCENEN

SKUE
SPILLEREN
EN GRUNDIG
HUMØR
BOMBE
Hun kan synge, så det giver gåsehud. Hun kan smile, så en hel sal lyser op. Hun forbereder sig næsten
manisk op til en rolle. Hun var ret god til at spille
håndbold engang. Og i den kommende sæson skal
hun spille og synge med i ”Ain’t Misbehavin’”.
Lise-Lotte Nielsen er en humørbombe. Hun er uddannet operasanger, men de senere år er det blevet
til en del teater. Nogle vil huske hende i rollen som
Florence Foster Jenkins i Vendsyssel Teaters opsætning af ”Souvenir”, hvor hun sang klingende falsk
hver aften i ugevis. Andre kan huske en særdeles
velsyngende Mrs. Peachum i teatrets opsætning af
”Laser og pjalter”, og nu kaster hun sig over jazzen
i musicalen om Fats Waller.
Jeg er operasanger, og jeg er vild med jazz. Jeg
elsker at lytte til de store stemmer som Ella Fitzgerald, Monica Zetterlund og Anita O´Day. Det er
alle kvinder, som jeg beundrer meget for deres, på
hver sin måde, fantastiske stemmer. Jeg lytter til
dem, når jeg forbereder mig til rollen i ”Ain’t Misbehavin’”, for den er meget forskellig fra, hvad jeg
ellers har prøvet - forklarer Lise-Lotte Nielsen, som
til forestillingen ”Laser og pjalter” hentede inspiration hos en anden uddannet operasanger, nemlig
den tyske punk-dronning Nina Hagen.
Hun ynder at tage til familiens lille hus langt ude i
de svenske skove for at forberede sig i helt rolige
omgivelser. Det Kongelige Teaters tidligere operachef Kasper Holten har engang sagt om hende, at
”hun er lidt overgrundig”, men det er nu engang
sådan, hun arbejder bedst.
Lise-Lotte glæder sig til atter at besøge Nordjylland og Vendsyssel. Hun har optrådt her adskillige
gange, og landsdelen betyder på mange måder en
del for hende.

Jeg mødte faktisk min mand i 1983 i
Aalborghallen, hvor vi var på turné
med Det Kongelige Teater og ”Figaros
Bryllup”, og han var med i orkestret.
Så Nordjylland har en stor plads i
mit hjerte. Det er også her, jeg to
gange er blevet instrueret af Peter
Schrøder på Vendsyssel Teater – først
i ”Souvenir” og siden i ”Laser og
pjalter”. Peter har i det hele taget betydet meget for mig – jeg havde ham
faktisk som lærer på Operaakademiet,
hvor han underviste i drama.
Musikken og sangen har altid fyldt meget i hendes
liv. Lige fra den fantastiske sanglærer i 1. klasse, der
vakte hendes interesse for sang – godt bakket op
af en sund opdragelse hos forældrene på Nørrebro.
Hun sled for at uddanne sig til operasanger, og selv
om hun var en meget habil håndboldspiller engang,
var det sangen, der fyldte, og stadig gør det.
Fra hjemmet på Frederiksberg drager hun ofte ud i
landet og medvirker i mange forskellige sammenhænge - bl.a. koncerter og musikalske foredrag
- efter hun i 2012 forlod Den Kongelige
Opera. Inden da kunne hun i 2010
fejre sit 25 års jubilæum på en helt
særlig måde - Det Kongelige Teater
og Vendsyssel Teater genopsatte
nemlig til lejligheden i fællesskab
”Souvenir”, med Lise-Lotte som Mrs.
Florence Foster Jenkins på det
Kongelige Teaters Store Scene.
I disse dage glæder hun sig både
til at gense Vendsyssel og til at
udfordre sig selv med jazzen.
Der er så mange skønne mennesker i og omkring Vendsyssel Teater.
Jeg har med stor fornøjelse tidligere
arbejdet sammen med bl.a. Kirstine
Hedrup, Donald Andersen, Robin
Haslund Buch og Henrik ”Baloo” Andersen. Jeg glæder mig til en gensyn på det
nye teater - og til at møde resten af holdet.
Vi ses i Hjørring til efteråret, lyder det fra en
glad og forventningsfuld Lise-Lotte Nielsen.
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AIN`T MISBEHAVIN` er et stort varmt overflødighedshorn af musikalitet på en mellemkold vinterdag. I en moderne café anno 2017 tilsat det bedste fra ”dengang”, hvor
mennesker møder hinanden, og sød musik opstår.
En hyldest til en af jazzmusikkens legender, Thomas Wright ”Fats” Waller, (1904 – 1943).
Amerikansk jazzpianist, sanger, orkesterleder, komponist og entertainer. Kendt frem for
alt som en humoristisk, undertiden sarkastisk, entertainer med en uovertruffen evne til
at kombinere sang, tale, mimik, kropssprog og klaverspil.
”Ain’t Misbehavin’” hører til en af Fats Wallers mest kendte og slagkraftige sange, som
også kom til at indgå i jazzens standardrepertoire. Nu lægger sangen navn til dette
morsomme, rørende og poetiske musicalshow, hvor der spilles på alle strenge og serveres en lind strøm af ”Fats” Wallers nærværende, pågående og eviggyldig musik.
Medvirkende:
Lise-Lotte Nielsen, Kirstine Hedrup, Max-Emil Nissen,
Lone Rødbroe og Peter Oliver Hansen
Instruktør: Donald Andersen
Musik: Henrik Baloo Andersen med band
Scenograf: Kirsten Brink
Koreograf: Zitta de Fries
Lysdesigner: Anders Budolf Andersen
Lyddesigner: Thomas Holmstrøm
Oversætter: Robin Haslund Buch
EGENPRODUKTION
18. november - 15. december 2017
Hverdage kl. 19.30 og
lørdage kl. 15.00
Premiere dog kl. 19.30

The Fats Waller Musical Show
Udtænkt af Richard Maltby Jr. og Murray Horwitz
Skabt og oprindeligt instrueret af Richard Maltby Jr.
Original koreografi og musikalsk opførelse af Arthur Faria
Præsenteret efter aftale med Music Theatre International
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VENDSYSSEL TEATER PÅ TURNÉ

- SE ELLER GENSE...

GENOPSÆTNING

HVEM SPILLER UD?

EGENPRODUKTION
16. – 21. OKTOBER 2017
HVERDAGE KL. 19.30 OG
LØRDAG KL. 15.00

Vi sender forestillingen på turné 10. september 28. oktobr 2017. Se turneplanen på hjemmesiden.
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URPREMIERE

En bittersød komedie om to ældre
mennesker, der møder hinanden på
et plejehjem. De udveksler tanker om
deres fortid og deres familier, alt imens
de spiller kort. Dog udvikler denne
harmløse adspredelse sig efterhånden
til et både komisk og grotesk drama.
Under det tilsyneladende banale
kortspil gemmer sig nemlig betydelige
fortrængninger. Hun sminker sin fortid, og han beretter om sine tidligere
forretningsmetoder og afslører et

næsten ukontrollabelt temperament.
Affødt af voldsomme skænderier
dukker deres sande personlighed op til
overfladen.
Stykket er gennemsyret af komiske
situationer, men der hviler også en
tristesse over historien: To mennesker,
som kunne have stor glæde af hinanden, forspilder muligheden, fordi de
ikke kan give slip på fortiden og på
sig selv.

Forfatter: Donald L. Coburn
Teaterforlag: Nordiska ApS
- København
Instruktør: Morten Hovman
Scenograf: Gitte Baastrup

I FORNUFTENS LAND er et unikt
samarbejde mellem Jyllands nordligste
og sydligste professionelle teatre, med
det formål at tegne et tidsbillede og et
selvportræt af danskerne og vores land
i en musikalsk humorfyldt pause fra
hverdagen.
Medvirkende: Hanne Laursen, Klaus
Andersen, Connie Tronbjerg, Hans
Holtegaard, Lone Rødbroe, Mathias M.
Gregersen og Simon Eskildsen

I FORNUFTENS LAND

Instruktør: Ole Sørensen

CO-PRODUKTION:
VENDSYSSEL TEATER OG TEATRET MØLLEN
5. – 9. FEBRUAR 2018 KL. 19.30

Tekst og musik: Niels Hausgaard
Idé og koncept: Nikolaj Mineka

Vi sender forestillingen på turné 9. januar - 20. marts 2018. Se turneplanen på hjemmesiden.
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Originaltitel: Gin Game

Forestillingen tog publikum med storm
i sæson 2015/16. Nu åbner vi igen op
for Niels Hausgaards historier, tekster
og musikalske univers i denne musikalske fortolkning af hans maleriske situationsbeskrivelser og karakterer, som får
fysisk liv på scenen i en visualisering af
det hverdagsmenneske, som han ofte
så drillende skildrer.
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Medvirkende: Susanne Heinrich
og Peter Schrøder
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Scenograf: Johanne Eggert

DANMARK MIT FÆDRELAND
Er det splittelse, der er i luften, en tvivl om hvem
vi er – eller er det bare duften fra en pølsevogn?
Danskerne debatterer for fuld skrue, hvem de er
og ikke er. Men hvem er vi egentlig i Svendborg,
Hjørring og på Nørrebro?

Medvirkende:
Skuespillere fra de medvirkende teatre

Syv teatre - placeret rundt om i hele landet - skaber
sammen med lokale borgere hver en scene om
deres egns særpræg og identitet. Resultatet bliver
et skævt og anderledes Danmarksportræt.

Scenograf: Katrine Gjerding

Konceptualiserende instruktør: Mia Lipschitz
Lokal instruktør: Jørgen Bing
Idé og koncept: Josephine Nørring

CO-PRODUKTION:
Vendsyssel Teater, Teatergrad, Bornholms Teater,
Limfjordsteatret, Teatret Masken, BaggårdTeatret
og Holbæk Teater.

23. februar - 7. marts 2018
Hverdage kl. 19.30,
lørdage kl. 15.00

URPREMIERE
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BAG OM SCENEN

Humoren skal der være plads til.
Også selv om man egentlig helst vil
skrive om de mørke sider. Det lyder
måske lidt vanskeligt, men det kan
sagtens lade sig gøre, og det er
sådan, dramatikeren Julie Petrine
Glargaard helst vil have det. Snart
er hun aktuel med en helt nyskrevet
forestilling til Vendsyssel Teater og
Team Teatret.

DRAMA
TIKEREN DEN
MØRKE SIDE
DRAGER

Mine karakterer er aldrig nogensinde de ideelle bordherrer og –damer.
Men jeg søger egentlig ikke mørket bevidst. Det opstår, fordi jeg
meget gerne går i brechen for den
”forkerte” holdning - fordi det ofte er der, vi for alvor
genkender os selv, fortæller Julie.

Det er ofte de svære ting, hun behandler. Julie Petrine
Glargaard blev som nyuddannet dramatiker i 2013 ansat som husdramatiker ved Aarhus Teater, og her skrev
hun i den to-årige periode forestillingerne ”Glasbobler” og ”Salamimetoden”, der begge behandler svære
menneskelige emner – men med et strejf af humor.
Og anmelderne var vilde med hende. Senest har hun
til Teater Grob skrevet ”På Herrens Mark”, der også
handler om de svære menneskelige valg.
Nu er det så en helt anden problematik, den unge dramatiker har kastet sig over. Sammen med to kolleger
deltog hun i et open call, hvor man kunne byde ind
med en ide til en anderledes sommerunderholdning,
og det blev til ”Hårnålesvinget” – en forestilling, der
handler om cykelløb…
Jeg havde faktisk ikke noget særlig godt forhold til
cykelløb. For både mig og mine søskende var Tour de
France mest af alt noget, der afholdt os fra at komme
nogen vegne om sommeren, fordi min far var inkarneret fan. Men mine to gode venner, skuespillerne
Anders Manley og Anders Aamodt, var meget opsatte
på, at jeg skulle skrive en forestilling om cykling. De
ved stort set alt om cykelsport, og deres begejstring
var enormt smittende; pludselig forstod jeg, hvorfor
det fængede sådan. Det er især noget med ”momentet”, som fascinerer mig. Altså det moment, hvor alt
går op i en højere enhed, og de rykker fra feltet, eller
de passerer publikum, der har ventet i dagevis, eller
der hvor de knækker eller….., beskriver hun.
Hun mener, at cykelløb handler om meget mere end
blot at køre på cykel. Det, at en familie kører i dagevis
og derefter venter i dagevis, bare for at se en flok cykelryttere fare forbi på 30 sekunder, tror Julie Petrine
Glargaard godt, der kan komme noget ret sjovt ud af.
Hvordan det hele ender, kommer der dog først svar på
næste forår.
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I lang tid tænkte jeg det som lidt af en tilfældighed,
at jeg var blevet dramatiker. Men når jeg ser tilbage
på min forkærlighed for de skrevne replikker, kan jeg
godt se, at interessen altid har været der – jeg begyndte for eksempel at se tv-serien Frasier, da jeg var
11 - 12 år gammel, og jeg kan huske, jeg begyndte at
sidde med det transskriberede manuskript ved siden
af og følge med i replikkerne. Jeg var enormt optaget
af, hvordan de var udformet, hvordan rytmen var –
og hvad der så gjorde, at det fungerede så godt, når
skuespillerne sagde det på skærmen, forklarer hun.
Julie begyndte egentlig at læse teologi og dansk på
universitetet, og hun nåede at få en bachelorgrad i
dansk. Men det var alligevel teatret, der trak, og hun
kastede sig i stedet over dramatikken på Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater. Det skulle vise sig at
være en god beslutning, i hvert fald lagde hun hårdt
fra land som nyuddannet, og hun er allerede særdeles
efterspurgt i mange sammenhænge. Det er dog ikke
noget, der stiger hende til hovedet.
Jeg har fast arbejde i en børnehave ved siden af. Børn
er ustyrlig morsomme, deres umiddelbarhed og glæde
er vildt inspirerende. Jeg startede egentlig derovre,
fordi jeg lavede et projekt om børns forståelse af ironi
– men nu sætter jeg bare så stor pris på at komme
over til dem, når jeg har siddet en hel formiddag for
mig selv og skrevet mig ind i et dystopisk og tragikomisk univers. Det er måske i virkeligheden sådan, jeg
skaber en form for balance i tingene, fortæller hun.
Inspiration er der nok af. Om den kommer fra børnene, kollegerne, en slentretur ned ad Vesterbrogade
eller et smugkig på Tour de France. Julie samler på
mennesker og deres replikker.
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HÅR
NÅLE
SVINGET
Balloner på byens torv. Brændende asfalt. Middagsheden er på sit højeste. Man venter, holder
udkig; stadig intet. Rygter begynder at sprede sig. Fuldemandssnak. Halve sandheder. Men så!
De første motorcykler. Lyden af en helikopter. Dér kommer de første ryttere. Det farverige felt
for fuld udblæsning. Nu er der cykelløb! Man er midt i billedet, midt i begivenheden! Det er
stort! Massivt! Meningsfuldt! Man krammer hinanden og jubler over cykelsporten. Mobilen
løftes op i vejret. Autofokus. Øjeblikket foreviges - og så er det forbi.

Hvert eneste år camperer tusindvis af fans i dagevis langs Tour de Frances 3.360 km. lange rute
for at få bare et enkelt glimt af cykelrytterne, når de pisker forbi. Hvad er det for en oplevelse,
der retfærdiggør al den ventetid, alle de planlæggelser? Er det kun de cykelgale forundt at
forstå, eller er ethvert liv i virkeligheden bygget op omkring momenter som dette? Det siges,
at enhver etape er en fest, og at den tid, man har nydt at spilde, slet ikke er spildt – men hvad
når hårnålesvinget igen ligger øde hen, når tømmermændene indfinder sig, når øjeblikket for
længst er forpasset - og det faktisk ikke har ændret spor?
CO-PRODUKTION: Team Teatret og Vendsyssel Teater
Medvirkende: Anders Manley, Anders Aamodt, Jørgen Bing,
Stig Reggelsen Skjold, Olivia Franciska Fevel Borgels med flere
Instruktør: Lars Knutzon

9. maj – 2. juni 2018
Hverdage kl. 19.30,
lørdage kl. 15.00

Dramatiker: Julie Petrine Glargaard
Scenograf: Thomas Ravensgård

VENDSYSSEL TEATER 22

VENDSYSSEL TEATER 23

GÆSTESPIL

DEMOKRATI

GÆSTESPIL: TEATERGRAD
20. OKTOBER 2017 KL. 19.30
OPFØRES I BYRÅDSSALEN
Reumert-nomineret i 2017
i kategorien “Årets Særpris”

I ”Demokrati” undersøger vi
demokratiets svagheder og styrker.
Demokratiet er kernen i det danske
samfund – både som styreform og
som livsstil. Vi hylder ideen om, at
folket har magten; at folket har
selvbestemmelse, frihed, lighed
og indflydelse på samfundet. Men
hvordan har det danske demokrati
det i dag? Politikerleden er på sit
højeste, afmagt og passivitet breder
sig, og afstanden mellem magtens
højborg og folket synes større end
nogensinde. Er vores demokrati
i krise? Eller står vi med en unik
mulighed for at videreudvikle
verdens bedste styreform?

UDSIGTER FRA MIN
BEDSTEMORS KØKKEN

GÆSTESPIL: WUNDERVERK
23. – 24. AUGUST 2017
KL. 15.00 OG KL. 19.00

”Udsigter fra min bedstemors køkken”
er en fortløbende undersøgelse af,
hvad det vil sige at have rødder og
høre hjemme et sted. Hvad betyder
det at høre til? Hvordan har man rødder? Hvad er nationalitet? Forestillingen tager udgangspunkt i Anette Asp

Christensens egne rødder, fortællingen
om Sønderjylland og grænselandet
mellem forskellige sindelag og nationale tilhørsforhold. Mens tiden, livet
og verdenshistorien filtreres gennem
hendes køkkenvindue, blander den
gamle dame sig efterhånden.

Medvirkende: Rolf Hansen, Sandra
Yi Sencindiver, Jakob Teglgård
samt en journalist

Koncept, performer og dukkemager:
Anette Asp Christensen

Instruktør: Pelle Nordhøj Kann

Koncept og visuel dramaturgi:
Katrine Nilsen
Konsulent: Jette Lund

NATIONEN

GÆSTESPIL: MUNGO PARK KOLDING
18. SEPTEMBER 2017 KL. 19.30
Uanset, om man læser nyheder på
Ekstra Bladets hjemmeside eller ej,
er der ikke mange, der ikke kender
debatplatformen nationen! Her
kommenterer brugerne passioneret
på stort, småt, relevant og kulørt.
Alle ”NATIONENS” replikker er taget
direkte ud af kommentarsporene fra
nogle af de store offentlige debatter
og emner på nationen! De heftige og
ophedede kommentarer får et helt
nyt udtryk, idet de udformes til lyriske
udsagn på scenen.
Medvirkende: Frank Thiel, Marie
Nørgaard, Magnus Christensen og
Christine Gjerulff
Instruktør: Sophie Lauring

KINDER K

GÆSTESPIL: HOLLAND HOUSE
27. OKTOBER 2017 KL. 19.30
KINDER K er en visuel og kunstnerisk
undersøgelse i to dele af de etiske og
samfundsmæssige konsekvenser af
genetisk selektion. Den ene fortælling
stammer fra virkelighedens Østrig i
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1930’erne, da nazisterne påbegyndte
deres såkaldte medlidenhedsdrabsprogram AKTION T4. Den anden fortælling er inspireret af de etiske dilemmaer, som knytter sig til samtidens
fostergenetiske undersøgelser.
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Medvirkende: Josephine Park
og Niels Erling
Dramatiker: Kristofer Blindheim
Grønskag
Iscenesættelse og scenograf: Jacob
F. Schokking
Komponist: Alice Carreri

En musikdramatisk dukke-opera om
menneskets vilkår efter altødelæggende globale katastrofer har ramt
jorden. Hvad stiller vi op, når den
verden, vi kender i dag, forandrer sig
dramatisk? På den anden side af de
altomfattende ødelæggelser bevæger
forestillingen STØV sig i et dystopisk
undergangsscenarie af skønhed og
håb.

STØV

GÆSTESPIL: SEW FLUNK FURY WIT
7. NOVEMBER 2017 KL. 19.30

Medvirkende: Svend E. Kristensen og
Nina Sveistrup Clausen
Instruktør: Jesper Pedersen

Præmieret af Legatudvalget
for Scenekunst

BROEN OVER DRINA

GÆSTESPIL: TEATER UNDERGRUNDEN
30. – 31. JANUAR 2018
KL. 19.30

GÆSTESPIL: BAGGÅRDTEATRET
10. FEBRUAR 2018 KL. 15.00

Instruktør: Louise Schouw

Medvirkende: Jens Gotthelf,
Leif Eric Young og Søren Huss

til maveknugende ensomhed – efterfulgt af en nykoreograferet fortælling
med inspiration i de nordiske fortællinger og mytologiske historier om
savn og længsel.

Medvirkende:
Dansk Danseteaters dansere

Instruktør: Petra-Leonie Pichler
Idé: Jakob Bjerregaard Engmann

GÆSTESPIL:
DANSK DANSETEATER
I SAMARBEJDE MED
HJØRRING TEATER

GÆSTESPIL: LOUISE SCHOUW TEATER
12. JANUAR 2018 KL. 19.30

Medvirkende: Anne Karin Broberg og
Susanne Breuning

Bliver fred til krig lige så naturligt,
som vinter bliver til forår? En digter er
flygtet fra brændende bøger, censur
og forfølgelse, og forsøger med sine
digte at sætte ord og billeder på den
verden, han elsker og frygter.

DON’T LEAVE ME
ALONE

MED HOVEDET I
HIMLEN OG FØDDERNE PÅ JORDEN
En livsbekræftende, hjertevarm og
morsom forestilling, om livet efter
man er fyldt 50. Oplev hvordan ganske
almindelige ting i vores hverdag
bliver anskuet med musikalitet, humor
og ærlighed. De to kvinder er gode til
at vende de vigtigste ting i livet:
Dagligdagsting, der rør dem tæt på,
som sex, savn, parforhold, børn osv. men også vigtige dagsaktuelle emner
kommer til debat mellem de to. For
hvad sker der med verden? Og hvor er
vi på vej hen?

BERTOLT BRECHTS
SVENDBORGDIGTE

14. MARTS 2018 KL. 19.30

Ikke langt fra Sarajevo strækker den
mægtige og lange honningfarvede
bro sig over floden Drina. Under et
uvejr raser floden og medfører en
katastrofal oversvømmelse i Visegrad,
hvilket får byens gamle religiøse
ledere til at trække sig sammen i
sikkerhed oppe på bjergsiden hos den
muslimske købmand.
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Alle er gennemblødte og anspændte,
men man viser værdighed, holder
hovedet højt og slutter sig sammen i
et fællesskab på trods af de stridende
trosretninger.
Medvirkende: Anders Ahnfelt-Rønne
og Charlotte Hjørringgaard Larsen
Dramatiker: Anders Ahnfelt-Rønne

En dobbeltforestilling skabt af to
af Nordeuropas mest spændende,
kvindelige koreografer lige nu: Den
anerkendte Didy Veldman og ”shooting star” Wubkje Kuindersma. Oplev
en humoristisk og hæsblæsende forestilling om individets evne til at bruge
sociale masker – alt fra jagende jalousi
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Koreografer: Wubkje Kuindersma &
Didy Veldman
Musik: Nina Simone, Kronos Quartet,
Offenbach, Jóhann Jóhannsson, Dean
Martin m.fl.

FORÆLDREMØDET
GÆSTESPIL: TEATER ST.TV
16. MARTS 2018 KL. 19.30

Der er forældremøde i 9.b med
sociale medier, alkohol, klassekasse
og trivsel på dagsordenen, men
dagens konflikt mellem Jasper
og Fie presser sig på. Snart flyver
der verbale lussinger og absurde
anklager gennem luften. Ingen
husker de unge, det handler om.
Så hvordan skal Fie og Jasper finde
deres vej i et klasselokale, en skole,
et samfund og en verden, hvor
enhver er sig selv nærmest, og ingen
lytter til hinanden? Hvordan skal de
nogensinde kunne mødes, når de
voksne ikke engang kan?

Find os på Vendsyssel Teaters hjemmeside eller kontakt
Pia Mourier på pia@vendsyssel-teater.dk
Teater Talent Vendsyssel samarbejder med Hjørring
Musiske Skole, Filmmaskinen i Frederikshavn og PixlArt i
Østervrå.

Medvirkende: Kitt Maiken
Mortensen, Marianne Søndergaard
og Betina Grove

Uddannelsen støttes af BMMK.

Instruktør: Rolf Heim

Teater Talent Vendsyssel er et to-årigt grundforløb for teaterinteresserede unge mellem
15 og 20 år.
Eleverne undervises gennemsnitlig 10 timer om ugen ved
siden af deres øvrige uddannelse.
Der optages gennemsnitligt ca. 10 elever pr. hold.

A SNOWBALL’S
CHANCE IN HELL

GÆSTESPIL: DON GNU
7. APRIL 2018 KL. 15.00

Uddannelseslederen er skuespiller og instruktør Pia Mourier.

AFGANGSFORESTILLING
Titlen og handlingen er stadig en hemmelighed…
Efter 2 års tilknytning og træning på teatret er talenteleverne klar til deres afgangsforestilling.

I forløbet laver Teater Talenterne to offentlige teaterforestillinger på Vendsyssel Teater – en midtvejsforestilling og en afgangsforestilling.

Så gå ikke glip af denne unikke mulighed for at se
disse 9 skønne unge mennesker udfolde sig på scenen.

Således viser Teater Talenterne 2016/2018 deres midtvejsforestilling ”Vejen til Mars” i august/september 2017,
samt deres afgangsforestilling i juni 2018.

Elvira Heerulff, Emma Sophie Kristensen, Frederik
Olsen, Iben Boa Noe, Ingrid Middelboe, Marie Bonde
Pilgaard, Nicolai Gregersen, Tristan Meedom Seholt,
Veronica Haae Høyrup.

Hvis du har lyst til at snuse til rampelyset, få kendskab til livet
på et professionelt teater, møde nye venner, synge, danse,
optræde samt lære en masse om dig selv, så er der igen optagelsesprøve til Teater Talent Vendsyssel i foråret 2018.

VEJEN
TIL
MARS

MIDTVEJSFORESTILLING

De 9 talentelever er:

13. – 16. juni 2018
Hverdage kl. 19.30, lørdag kl. 15.00. Entré 60 kr.

9 unge mennesker befinder sig i transitrummet i
et rumskib.
De har tegnet kontrakt om at deltage i et realistisk
videnskabeligt forsøg - en historie, der balancerer
mellem fakta og fiktion.
Forestil dig at være lukket inde i 520 dage på vej
til Mars. Forestil dig 9 mennesker spærret inde i en
rumkapsel. Forestil dig, hvad sådanne betingelser
gør ved mennesker…
31. august - 2. september 2017

DON GNU rejser tilbage til 1920’erne
for at udfordre fejlen og alle dens muligheder. For hvad sker der egentligt,
når vi fejler?
To mænd i skikkelse af DON og GNU
kaster sig ud i de filmklassiske gevandter for at beskrive mennesket som
den klovneskikkelse, det i den grad
er. Rammen udgøres af det ikoniske

stumfilmsunivers fra tiden med sne på
skærmen og Charlie Chaplin på slap
line - men spørgsmålet er selvfølgelig,
om DON og GNU kan holde sig inden
for rammerne...?

Medvirkende og koreografer: Jannik
Elkær og Kristoffer Louis Andrup
Pedersen
Dramatiker og visuelle medier:
Christoffer Brekne
Producer: Sigrid Aakvik

Hverdage kl. 19.30 og lørdag kl. 15.00. Entré 60 kr.
Forfatter : Daniel Wedel · Instruktør: Frank Gundersen
Medvirkende: Elvira Heerulff, Emma Sophie Kristensen, Frederik Olsen, Iben
Boa Noe, Ingrid Middelboe, Marie Bonde Pilgaard, Nicolai Gregersen, Tristan
Meedom Seholt, Veronica Haae Høyrup.

Co-producent: Bora Bora - Dans
og Visuelt Teater
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TEATER FOR
BØRN & UNGE

Fra 3 til 8 år.

EN RIGTIG NISSE
GÆSTESPIL: DET LILLE VERDENS TEATER
2. DECEMBER 2017 KL. 13.00
Fra 6 til 10 år.

PALLE ALENE I VERDEN

Tænk, hvis man var helt alene i verden og kunne bestemme alting selv.
Det ville være fantastisk! Eller ville
det? Drengen Palle vågner en morgen og opdager, at han er det eneste
menneske i verden. Nu kan han køre
brandbil, flyve flyvemaskine, spise sig
mæt i lækre kager fra bagerbutikken
og endda få hele legepladsen for sig
selv. Men der mangler alligevel noget – det er nemlig sjovest at vippe,
når man er to.

GÆSTESPIL: RANDERS EGNSTEATER
23. SEPTEMBER 2017 KL. 13.00

Ida er flyttet for sig selv, og der er
rod over det hele, så julen springes
over i år. Og pyt med det, for det
bedste er at fra nu af, bestemmer
ingen andre, om der skal holdes jul,
eller hvor tingene skal stå. I det nye
hus bor en nisse – en RIGTIG nisse.
Den elsker risengrød, så den leder
og roder rundt i tingene, men der er
ingen grød. Så nu må den med nisselist få Ida til at lave grød og komme i
julestemning.
Nissetryllerier og forvekslinger
driver historien frem – og Ida må se i
øjnene, at man ikke bare sådan kan
springe julen over.
Medvirkende: Anna Kurtzweil og
Ranveig Petersen
Instruktør: Hanna Liv Møller

Medvirkende og dukkeførere:
Lisbeth Knopper og Morten Bo Koch

Musik: Per Spangsberg

Scenograf og instruktør:
Giacomo Ravicchio
Dramatiseringen: Giacomo Ravicchio
og Bent Holm
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ROMEO & JULIET
GÆSTESPIL: MISHMASH
5. OKTOBER 2017 KL. 19.30
UNGDOMSFORESTILLING

TRE BEN

PAPIRMÅNE

GÆSTESPIL:
AABEN DANS
27. januar 2018
kl. 13.00

GÆSTESPIL: MERIDIANO
17. MARTS 2018 KL. 13.00

Reumert-nomineret
i 2017 i kategorien
”Årets Børne-/
Ungdomsforestilling”

Fra 12 år.
Romeo & Juliet - to glædesløse teenagere - mødes til en fest og bliver
vildt forelsket i hinanden. Men fjendskabet mellem deres familier - Montegues og Capulets - gør livet meget
kompliceret. Da de unge elskende
stræber efter at holde på deres kærlighed, driver begivenhedernes gang
dem til en tragisk afslutning.
Forestillingen foregår på engelsk
Forfatter: William Shakespeare
Medvirkende: Jens Molander, Bruno
Rigobello, Päivi Raninen,
Elif Temuçin, og Erkan Uyanıksoy

Fra 3 til 100 år.

Fra 3 til 7 år.

Når vi træder ind i livet, har vi brug for al den støtte, vi
kan få. Det har vi også i slutningen af livet, når kroppens kræfter rinder ud - og gennem livet har vi brug for
hinanden for at holde balancen.

En forestilling om en lille dreng, der har alt for store ting
at tænke på… Faktisk så store at han er meget vågen, når
han skal falde i søvn. Elliot har en bamse, som følger ham,
hvor end han går. Han har også en masse bøger. Elliot
elsker sine bøger. Han kan ikke læse bogstaverne i dem.
Men billederne kan han se på, og så rejser han langt væk
- ind i en verden, hvor der måske findes nogen, som kan
forklare ham, hvorfor hans far og mor har bestemt, at de
ikke mere skal bo sammen alle tre.

Selvom forestillingen primært henvender sig til de
mindste og de ældste, gerne sammen, er alle aldre dog
velkomne – vi kan jo alle have brug for støtte engang
imellem.

Instruktør: Ole Brekke

SE TID OG STED FOR INSTITUTIONSFORESTILLINGER PÅ VENDSYSSEL-TEATER.DK
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Medvirkende: Antoinette Helbing, Ole Birger Hansen
og Henna Kaikula
Idé og koncept: Thomas Eisenhardt og Catherine Poher

Medvirkende: Lars Begtrup, Therese Glahn
Forfatter, komponist, scenograf og instruktør: Giacomo
Ravicchio

VENDSYSSEL TEATER 31

ALT
DET VI
KALDER &

JUNI

JULI

8. juni 2017 kl. 19.30

5. juli 2017 kl. 19.30

SANGATELIERET
SOMMERKONCERT

VENDSYSSEL FESTIVAL
ÅBNINGSKONCERT

I Sangatelierets sommerkoncert præsenterer Vibeke
Rolskov en gruppe sangelever, der er gået i dybden
med det klassiske repertoire. I år er rammen for
programmet renæssance og
barok - ”Popmusik der har
eksisteret i 450 år.” Kom og
oplev musikken og sangen
indefra.

Det Danske Ungdomsensemble DUEN med solist
Andreas Brantelid på cello.

Arrangør: FOF Vendsyssel
50 kr. – Musiksal

13. - 15. juni 2017 kl. 19.30
SOM BRØDRE
- af Rune Klenø

GULD I KØBSTÆDERNE

Program: N. W. Gade:
Ossian Ouverture, Robert
Schumann: Cellokoncert
og L. van Beethoven:
Symfoni nr. 5

Har du gamle arvestykker, du ikke kender historien
på eller ved, hvad er værd?

Arrangør:
Vendsyssel Festival

DR1-programmet ”Guld i købstæderne” med vært
Mette Bluhme Rieck besøger i denne sæson bl.a.
Hjørring. Seks af landets førende vurderingseksperter
stiller op på Vendsyssel Teater med deres viden om
alt lige fra malerier og smykker til retromøbler og
buddhastatuer.

200 kr. – Store Sal

Intet er for småt eller for stort, og alle får deres ting
vurderet helt gratis. Gratis er det til gengæld ikke
for de tre professionelle opkøbere, der står klar til
at byde på de ting, de finder mest interessante. Så
kig forbi, hvis du har lyst til at få et bud på dine ting
- og få chancen for at komme hjem med penge på
lommen.

Koncert med sopransangerinde Brít-Tone Müllertz og
Tove Lønskov på klaver.

17. - 18. juni 2017 kl. 10.00 - 15.00

VENDSYSSEL FESTIVAL
KONCERT

Arrangør:
Vendsyssel Festival
150 kr. – Musiksal

I alle menneskelige forhold
findes der en magtbalance.
Oftest bliver den skabt, i det
øjeblik to personer mødes.
Underbevidst indretter de
sig begge under den dynamik, der er opstået. Men
hvad sker der, hvis den ene
pludselig gør oprør? Kan
venskabet bestå, når en af
parterne prøver at bryde ud
af de faste roller? Og hvad
er konsekvenserne?

PROGRAMMET BLIVER LØBENDE
OPDATERET!
FØLG VENDSYSSEL TEATER & PÅ
FACEBOOK OG VENDSYSSEL-TEATER.DK
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AUGUST

21. juni 2017 kl. 19.30

29. juni 2017 kl. 19.30

KAFFE OG KÆRLIGHED
ELLER MANGEL PÅ SAMME
- af og med Camilla
Marienhof

SOMMERKONCERT MED
MARIANNE MORTENSEN
& MICHAEL VESTERSKOV

BUCHHOLTZ
STENSGAARD
TANGO

10. juli 2017 kl. 19.30

Arrangør: DR1
Fri entré – Store Sal og bagsceneområdet

19. august 2017 kl. 11.30

16. - 17. august 2017
kl. 19.30
EN AFTEN MED HOLST

Argentinsk tango og
sydamerikansk musik er på
programmet, når duoen
BuchholtzStensgaardTANGO giver koncert. Koncerten byder på smuk klassisk
tangomusik fyldt med
energi og musik af Ariel
Ramirez og andre berømte
sydamerikanske kompositioner.
Arrangør: Hjørring Classic
Fri entré – Musiksal

SEPTEMBER
9. september 2017 kl. 15.00
SANGATELIERET
VOKALENSEMBLE

Medvirkende:
Oliver Bartholdy og Rune
Klenø.
Lys og lyd: Matti Daniel
Haar Olesen.
Støttet af Spar Nord
Fonden

Et akrobatisk, tragikomisk
soloshow om kaffe og
kærlighed eller mangel på
samme. En kvindes forsøg
på at få kaffe - og måske
lidt kærlighed - fra en
tjener, der i den grad lader
vente på sig. En pinagtig
genkendelig historie for
alle, der har længtes efter
noget, de ikke kunne få.

To kunstnere med noget på
hjerte – en koncert om livet
og kærligheden leveret
med inderlighed, varme
og humor. En musikalsk
oplevelse ud over det
sædvanlige, hvor musikken
kommenterer på livet og
hverdagen, så man forstår
det. Det er ærligt, råt og
skrøbeligt - men bliver
aldrig banalt.

Arrangør:
Vendsyssel Teater &

Arrangør:
Vendsyssel Teater &

Arrangør: Ledøje Smørum
Musiske Forening

80 kr. – Black Box

85 kr. – Black Box

150 kr. – Musiksal

Gennem triangulering af
teater, foredrag og musik
bliver der kastet nyt lys på
Knud Holsts forfatterskab
med udgangspunkt i hans
novellekunst og digtning.
Arrangør:
Teater Ordsmeden
120 kr. – Black Box
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Vokalensemblet leger med
klassisk a capella musik
i flerstemmighed. Den
musikalske ramme spænder vidt fra middelalder til
nyere musik. Fælles for alle
genrer er det klanglige og
musikalske udtryk, hvor
instrumentet er sangerne
selv og ensemblet.
Arrangør: FOF Vendsyssel
50 kr. – Musiksal

25. september 2017
kl. 19.30

2. oktober 2017 kl. 16.30

12. oktober 2017 kl. 19.30

ARKITEKTURENS DAG

GAMMEL DANSK OG
STEDSEGRØNT

ANDERS FOGH RASMUSSEN
om global sikkerhed og
livet som generalsekretær

APRIL

om livet ved havet leve videre i ny forklædning. Med
elementer fra jazz og folk,
krydret med stemninger fra
bl.a. havet og årstiderne,
spilles der op til livsglæde
og eftertænksomhed.

5. april 2018 kl. 19.30
CELTIC HORIZON BAND

370 kr.
Workshop lørdag og
søndag inkl. koncert

125 kr. – Musiksal

God arkitektur gør en
forskel. Vær med til at fejre
Arkitekturens Dag, hvor det
afsløres, hvem der modtager Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2017 for smuk
og vellykket arkitektur.

Foredrag med Anders Fogh
Rasmussen, hvor der efterfølgende er mulighed for at
stille spørgsmål.
Arrangør:
Vendsyssel Teater &
Hjørring Gymnasium og HF

Arrangør:
Hjørring Kommune

Arrangør: Gammel Dansk
og Stedsegrøn

Fri entré – Musiksal

120 kr. – Musiksal
9. oktober 2017 kl. 19.00
FORTÆLLINGER I SANG
OG MUSIK

28. oktober 2017 kl. 16.30
SYNG DANSK DAG

120 kr. – Musiksal

Så syng da Danmark, lad
hjertet tale!

OKTOBER
1. oktober 2017 kl. 15.00
HØSTDANS MED DIN NABO

Høsten skal fejres - både
med hygge, dans og historier fra mange lande. Derfor
inviterer vi alle til at danse
høsten ind. Så ta’ din nabo
med, hvor end din nabo
kommer fra, så vi kan danse
sammen: Gammeldanskere,
nydanskere, asylansøgere,
venligboere, landmænd,
landsbyfolk, byboere – Alle
er velkomne!
Arrangør: Vendsyssel Teater
& FOF Vendsyssel
Fri entré – Musiksal
og foyer

Den danske visetradition er
rig, varieret og kan tolkes
på mange måder. Ved
denne viseaften vil godt
en halv snes solister fra det
nordjyske være på scenen
og underholde med deres
personlige fortolkninger
af et bredt udvalg af både
ældre og nyere viser.

Vi åbner for en fælles
koncert med Sangatelieret
og Nordsøkoret. Vi finder
perler og guld fra gemmerne i den rige danske
sangskat, og løfter dem op
i lyset, så de funkler, stråler
og klinger til glæde og genkendelse.
Arrangør: FOF Vendsyssel
50 kr. – Musiksal

NOVEMBER
12. november 2017 kl. 14.00
NORDSTRAND

Arrangør: Visens Venner i
Danmark
60 kr. – Musiksal

DECEMBER
3. december 2017 kl. 15.00
JULETRÆSDANS MED
DIN NABO
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JULEEVENTYR MED MUSIK
GHITA NØRBY, MICHALA PETRI OG LARS HANNIBAL
Oplev Danmarks store skuespiller Ghita Nørby læse
H. C. Andersens fantastiske juleeventyr ”Grantræet”,
”Den lille pige med svovlstikkerne” og ”Nattergalen”.

18. februar 2018 kl. 15.00

Arrangør: Vendsyssel
Teater & FOF Vendsyssel

NIGHTINGALE STRING
QUARTET

Michala Petri og Lars Hannibal har sammensat musikken som undervejs, i og omkring eventyrene skaber
laguner til eftertænksomhed. Musikken er af Carl
Nielsen og de 2 store barokmestre, som har skrevet
”Juleoratoriet” og ”Messias”, J. S. Bach og G. F. Händel.
Arrangør: Vendsyssel Teater &
255 kr. - Musiksal

120 kr. – Musiksal

FEBRUAR

10. december 2017
kl. 15.00
JULEKONCERT MED
NORDSØKORET OG
SANGATELIERET

50 kr. – Musiksal

Når skotske Celtic Horizon
Band er på scenen, er der
fest og høj stemning. Der
spilles glad, tempofyldt
skotsk og irsk musik med
både nye samt originale
sange og melodier. Det er
et band, som kommer tæt
på samt tryllebinder publikum og samtidig garanterer en fantastisk oplevelse.
Arrangør:
Celtic Horizon Band

Fri entré – Musiksal og
foyer

Arrangør: FOF Vendsyssel
Mange har allerede fået øjnene op for NORDSTRANDs
talent. Den hyggelige og
intime stemning, de skaber
med deres musik, lader Inger Lauritzens stærke sange

17. december 2017 kl. 15.00 - 18. december 2017 kl. 19.30

Den danske tradition med
at ’danse’ om juletræet er
noget ganske særligt. Lad
os samles om juletræet
på tværs af religioner og
kulturelle skikke. Så ta’ din
nabo med, hvor end din
nabo kommer fra, så vi kan
danse sammen: Gammeldanskere, nydanskere,
asylansøgere, venligboere,
kristne, muslimer, ateister –
Alle er velkomne!

Danske julesalmer, engelske
carols og enkle klassiske
ting skaber en helt særlige
julestemning. Glæd dig til
den dejligste julemusik,
stemningsfuldt og varieret
sunget a capella af Nordsøkoret, Sangatelierets
soloelever samt Jara og
Vibeke Rolskov. Du inviteres naturligvis selv med i
fællessange.

Så vel mødt til alle sangglade kvinder!
Arrangør: Pi’rne

Arrangør:
Galleri Mygdalhus
Oplev en aften med vellyd,
tant og fjas fra ”før verden
gik af lave” i form af gamle
danske sange, filmmelodier
og evergreens. Imellem
sangene vil aktøren Finn
Hviid Bredahl underholde
med teaterhistorier fra
hovedstadens og provinsens teaterliv gennem de
seneste 100 år.

de de sydafrikanske klange,
trin og historier, der hører
til sangene.

Nightingale String Quartet
består af Gunvor Sihm og
Josefine Dalsgaard, violiner,
Marie Louise Broholt Jensen, bratsch, samt Louisa
Schwab, cello. Kernen af
kvartettens identitet er
en fælles passion for det
fantastiske strygekvartetrepertoire, samt en stærk
kærlighed til hinanden som
både musikere og bedste
venner.
Arrangør:
Hjørring Musikforening
150 kr. (Fri entré for medlemmer) - Musiksal

14. - 15. april 2018
VOKALGRUPPEN BAOBAB
SISTERS PÅ VISIT I NORDJYLLAND!

60 kr.
Koncert søndag kl. 14.30

19. april 2018 kl. 19.30
TRYLOLOGI

Trylologi er et foredrag baseret på forskning, optiske
illusioner og live trylleri.
Tryllekunstnerens hemmeligheder afsløres ikke,
men sammen med publikum udforsker vi nogle af
hjernens skjulte assistenter
og usynlige snore, som
tryllekunstneren benytter
til at forbavse, overraske og
underholde.
Arrangør:
Vendsyssel Teater &

Den danske vokalgruppe
Baobab Sisters holder
workshop og koncert med
danske kvindestemmer og
afrikanske sange. Deltag i
workshoppen og vær med
til, i Nordjylland, at udbre-

120 kr. – Musiksal

20. april 2018 kl. 19.30
SOTTO VOCE
JUBILÆUMSKONCERT

MARTS
23. marts 2018 kl. 19.30
HÜBBERIET
Hübberiet er en legeplads, et laboratorium, et rum til spontanitet
og uovervejede handlinger. En mulighed for at tage aktuelle
temaer op samt invitere både nye venner og gamle legekammerater med på scenen.
Hver aften har sit eget unikke tema, der endevendes af inspirerende
gæster fra alle afkroge af kunstens verden og tilsættes seværdige
uddrag fra Den Kongelige Ballets repertoire – alt sammen lagt i
balletmester Hübbes rutinerede hænder.
Arrangør: Vendsyssel Teater & Det Kongelige Teater. 255 kr. – Store Sal
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Sotto Voce kan i 2018 fejre
25 års jubilæum, og det
fejrer ensemblet med en
række jubilæumskoncerter.
Det brede repertoire består
af traditionelle Barbershopmelodier, gospel, Comedian
Harmonist-klassikere,
danske sange, slagere og
pop-melodier.
Arrangør: Sotto Voce
120 kr. – Musiksal

FASTE &-ARRANGEMENTER
på grin, snak, eftertanke,
hygge og debat. Traditionen tro bliver gæsten aldrig
afsløret før selve søndagen.

CAFÉVA

SUPPETEATER

Søndage kl. 15.00 til 17.00:
17. september 2017, 29.
oktober 2017, 26. november
2017, 7. januar 2018,
4. februar 2018 og 4. marts
2018.

Hver onsdag i lige uger
kl. 13.00 i Teatercaféen Hos
Uffe.
Bliv underholdt mens du
nyder din frokost. Vi kan
ikke på forhånd sige, hvem
der vil underholde, så lad
det være en dejlig overraskelse.
HR_VT_ANNONCE.pdf

1

17/05/2017

Flere datoer er
allerede udsolgt!

En moderne debatcafé for
skønne kvinder i alle aldre.
Kom og vær med! Vi byder
13.26

Den 1. søndag i hver måned
er der rundvisning kl. 11.00
til 12.00. Husk at reservere
plads. Børn kun ifølge med
voksne.

&

Tilmelding:
www.fof-vendsyssel.dk
eller 7025 5050
125 kr. pr. gang
inkl. kaffe og kage

RUNDVISNING
PÅ TEATERET

Pssst...fra sommeren 2018
spiller Hjørring revyen
på Vendsyssel Teater,
og det glæder vi os til!

Voksen fra 16 år: 50 kr.

Kontakt os

Børn fra 5 - 15 år: 25 kr.

Du skal vælge os, fordi:
- Vi er til stede i dit nærområde.
- Beslutninger bliver truffet lokalt
og med korte svartider.
- Kasse er åben for ekspedition hele dagen.
- Personlige og nærværende medarbejdere.
- Rådgivning med sund fornuft.
- Uhøjtidelig kommunikation.
- Stort bagland af specialister.

Sund fornuft
Brinck Seidelins Gade 10 . 9800 Hjørring . Tlf. 82 22 98 00

www.sparv.dk

SÆRSKILT KULTURSEKTION
HVER TORSDAG

I år spiller vi naturligvis på Vendelbohus
- "Hvad ka' der gå galt?"
Spilleperiode 10. juni til 14. juli 2017

KULTUR udkommer sammen
med NORDJYSKE Stiftstidende
hver torsdag. I KULTUR kan
du læse anmeldelser af bøger
og film, musik og teater,
billedkunst samt udstillinger.

BESTIL PÅ BILLETTELEFON: 21 65 00 75 ELLER HJOERRING-REVYEN.DK
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- så vi kan fortælle
dig mere om de
fordele, vi kan
tilbyde DIG
som kunde.
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TEATERTOG

Tag bussen eller toget til og
fra Vendsyssel Teater
- vi kører lige til døren!
Hos Nordjyllands Trafikselskab er det vores fornemmeste opgave at sikre mobiliteten i Nordjylland. Det gælder
også, når du skal til og fra lokale attraktioner som fx. teater.
Derfor har vi indledt et samarbejde med Vendsyssel Teater.
Sammen tilbyder vi dig som teatergæst gratis transport
med NT’s busser og lokalbanetog til og fra forestillingerne. Du skal bare vise din teaterbillet i bussen eller i toget.

TAK TIL VENDSYSSEL TEATERS
SAMARBEJDSPARTNERE

Vis din teaterbillet
og kør gratis til og fra
forestillingerne på
Vendsyssel Teater.
Hos Uffe
Teater Caféen

Vi ønsker dig en rigtig god tur og velkommen i Vendsyssel Teater.
Læs mere om vores samarbejde og vilkårerne for gratis bus og tog til og
fra teatret på NordjyllandsTrafikselskab.dk
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Foto: Benny Rytter

BESØG HOS UFFE
- SÆT EKSTRA KRYDDERI
PÅ DIN TEATERTUR

TEATRETS FASTE PERSONALE
Bagerst fra venstre: Martin R. Søndergaard, Jan Martin Mørch, Bente
Worm, Sylle Christiane Hyttel, Senad
Medzic, Pernille G. Laursen, Michael

Simonsen, Jane Franck, Frank Thomsen, Lars Sennels, Marie Laub, Pia
Mourier, Matti Daniel Haar Olesen,
Dagmar Johansen, Peter Schrøder,

Tina Horsholt.
Ej til stede: Lene Thode Ostenfeld,
Kristine Leed, Michael Sørensen,
Berith Ann Christensen.

Lokale råvarer · Priser for enhver smag · Kaffe og
kage · Lette anretninger · Pausebuffet · Teatermenuer
Morgensang hver mandag · Suppeteater hver
anden onsdag · Udeservering i sæsonen

TEATRETS
BESTYRELSE

Henrik Jørgensen (formand), Bjarne Kvist (næstformand), Sven Bertelsen,
Frode Thule Jensen, Britta Graae, Ole Peter Christensen, Hans Kristian Didriksen,
Karin Andersen og Martin R. Søndergaard.

Caféen er åben mandag til
lørdag kl. 10.00 - 22.00
- samt i forbindelse med
forestillinger og
arrangementer/events.
OBS! Vi anbefaler
bordbestilling.

NY HYUNDAI I30
FRA 199.995,-

Hos Uffe
Teater Caféen

Rørbæk Biler A/S - Hjørring
Vandværksvej 8, 9800 Hjørring
Tlf. 98 90 16 20, roerbaekbiler.dk

Tlf. 23 31 62 68
www.hosuffe.dk
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Hverdage:
Lørdag:
Søndag:

9.00 - 17.30
10.00 - 14.00
13.00 - 16.00

PÅ GENSYN
I HELE
VENDSYSSELS
TEATER

KØB DIN BILLET HER

EGENPRODUKTIONER OG GÆSTESPIL

Direkte på vendsyssel-teater.dk

”Hvem spiller ud?”, ”Klassebilledet” og gæstespil

Send os en mail på
teater@vendsyssel-teater.dk

Løssalg ..........................................................................205 kr.

Ring til os på 98 92 47 11

Gruppepris (min. 10 personer) ....................................165 kr.

Kom forbi billetsalget alle hverdage kl. 10.00 - 15.00.

Unge under 25 år og studerende .................................75 kr.

Abonnement ................................................................155 kr.

FORESTILLINGER MED SÆRLIGE PRISER

KØRESTOLSBRUGERE

Egenproduktioner: ”Hamlet”, ”Ain’t Misbehavin’”, ”Danmark
mit fædreland”, ”I fornuftens land” og ”Hårnålesvinget”

Kørestolspladser kan kun bookes direkte gennem
vores billetsalg.

Løssalg ..........................................................................255 kr.
Abonnement ................................................................205 kr.

HØREHÆMMEDE

Gruppepris (min. 10 personer) ....................................215 kr.

Foyér og sale er udstyret med teleslynge. Kontakt billetsalget på forestillingsdagen.

Unge under 25 år og studerende .................................75 kr.

GÆSTESPIL ”DON’T LEAVE ME ALONE”
ABONNEMENT OG KLIPPEKORT

Løssalg ..........................................................................255 kr.

Ved køb af 3 eller flere billetter på én gang, opnås
abonnementspris på disse og alle efterfølgende køb af
forestillinger denne sæson. Abonnementspris gælder for
egenproduktioner og/eller gæstespil.

Abonnement ................................................................205 kr.

Et 10-turs klippekort kan købes til børne- og ungdomsforestillingerne. Klippene kan bruges af både voksne,
unge og børn, og du vælger selv, hvor mange klip du
ønsker at anvende til den enkelte forestilling.

Unge under 25 år og studerende ...............................110 kr.

BØRNE- OG UNGDOMSFORESTILLINGER
Løssalg, voksen .............................................................110 kr.
Løssalg, barn max. 15 år ..............................................100 kr.
10-turs klippekort ........................................................500 kr.

TEATRETS ADMINISTRATION OG BILLETKONTOR HOLDER FERIELUKKET I JULI MÅNED 2017

& -ARRANGEMENTER

Prisen på vores &-arrangementer finder du under hvert enkelt arrangement på side 32 - 36

KOM I GOD TID, DA DØRENE LUKKER PRÆCIST. RIGTIG GOD FORNØJELSE!
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Telefon 98 92 47 11
teater@vendsyssel-teater.dk
vendsyssel-teater.dk
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