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TAK TIL VENDSYSSEL TEATERS  
SAMARBEJDSPARTNERE 

Hos Uffe

Teater Caféen

Vinduesvask.nu

Højvangen Fysioterapi - Hjørring

Hos Nordjyllands Trafikselskab er det vores fornem- 
meste 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 forestillin- 
gerne. Du skal bare vise din teaterbillet i bussen eller i toget.  

Tag bussen eller toget til og  
fra Vendsyssel Teater  
- vi kører lige til døren!

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

Vis din teaterbillet 
og kør gratis til og fra 

forestillingerne på 
Vendsyssel Teater.



Fem egenproduktioner, en flot 
buket af gæstespil, et helt nyt 
talenthold, teater for de mindste, 
morgensang for alle, suppeteater  
om onsdagen, klassiske og  
rytmiske koncerter ... Og vi kunne 
blive ved.

Den kommende sæson byder atter 
på en lille perlerække af oplevel-
ser i Danmarks nyeste teater. Og 
det smukkeste?

Vi lægger ud i efteråret med at 
ønske Hjørring tillykke med de 
775 år som købstad med den 
største og mest avancerede 
forestilling i teatrets historie. Det 
tabte land er fortællingen om by-
ens store maler Poul Anker Bech, 
der skildres gennem en nyskrevet 
tekst og et nykomponeret musik-
værk – indspillet med hjælp fra 
Aalborg Symfoniorkester.

Op mod jul skal vi ud til kysten 
sammen med de ansatte på et tu-
ristbureau og alle Turisterne, som 
de egentligt ikke bryder sig om, 
men ikke kan undvære. Lyder det 
sjovt? Det bliver det også.

Lige efter jul viser Vendsyssel 
Teater for første gang et stykke af 
Henrik Ibsen, nemlig hans klas-
siske ægteskabsdrama Et duk-
kehjem. Nora og hendes mand 
Helmer kommer til at tale intenst 
sammen i en spændende sceno-
grafi i vores store sal.

I marts 2019 er det atter tid til 
at sige tillykke – denne gang til 

Hirtshals med de 100 år. Vi ønsker 
byen tillykke i samarbejde med 
Nordsøen Oceanarium, når vi 
nede under akvarieglasset opfører 
børneforestillingen Havfruen fra 
Hirtshals. 

Vi slutter i Hobro og også lidt 
i Hirtshals igen med De 7 slags 
dråber – en forestilling om de hel-
bredende og velsmagende dråber, 
som vi heroppe kalder bjesk, men 
som hedder så meget andet rundt 
omkring. Den kloge Bjesk Signe, 
der kunne kurere alle i Hirtshals, 
er i hvert fald en inspiration.

Nåh ja – og så er der alt det andet, 
vores såkaldte &-aktiviteter. Vi har 
i gennemsnit to arrangementer 
hver eneste dag, så der skulle 
være nok at kaste sig over. 

Og så kan du oven i købet komme 
gratis i teatret med bus og tog 
i hele Nordjylland, takket være 
vores fine aftale med Nordjyllands 
Trafikselskab.

Vi er meget taknemmelige over 
den opbakning, vores nye teater 
allerede har fået. Unge som gam-
le besøger os hver eneste dag i 
vores allesammens dagligstue.

Vi ses i teatret.

Venlig hilsen

Henrik Jørgensen 
Bestyrelsesformand

Lars Sennels 
Teaterdirektør

KOM INDENFOR I  
BYENS DAGLIGSTUE
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HISTORIE 
Vendsyssel Egnsteater blev 
oprettet i Hjørring i 1984. Un-
dervejs fik teatret fast bopæl i 
gymnastiksalene på den gamle 
Vestre Skole i Dronningens-
gade. Fra 1997 under navnet 
Vendsyssel Teater.

DET NYE TEATER 
14. januar 2017 åbnede det 
nye teater på Banegårdsplad-
sen med en kæmpe åbnings-
fest, hvor ca. 7.000 teaternys-
gerrige borgere dukkede op 
i snevejret for at komme på 
rundvisning. Over ni års forar-
bejde var nu slut – takket være 

ikke mindst tre enige byråd, 
der alle sammen stemte for, at 
Hjørring skulle have et nyt tea-
ter. Men også takket være den 
daværende kunstneriske leder 
Peter Schrøder, der sammen 
med teatrets tekniske chef 
Michael Simonsen tegnede 
idealet for et nyt teater:  
Et teater, der ligesom Shake-
speares Globe Theatre både er 
rundt og traditionelt.

TEATERRUM 
Vendsyssel Teater har den store 
sal med 250-430 tilskuerplad-
ser, black boxen med plads 
til 130 tilskuere, musiksalen 

med plads til 190 gæster – og 
prøvesalen med plads til 100 
tilskuere.

Teatret har sit eget sceno-
grafiværksted og sin egen 
skræddersal. 

NAVNE OG TAL 
Vendsyssel Teater er tegnet 
af Schmidt Hammer Lassen 
Architects.

Prisen var 180 millioner kroner.

Byggeriet blev betalt af Hjør-
ring Kommune, Realdania, 
Det Obelske Familiefond og 
ENV-’Fonden’.

PENGE 
Teatret får tilskud både fra 
Hjørring Kommune og Frede-
rikshavn Kommune – og fra 
staten. Teatret skal producere 
3-4 teaterproduktioner hver 
sæson og præsentere gæste-

spil, både for voksne og for 
børn og unge. Desuden skal 
teatret have et talentprogram.

Teatrets såkaldte &-afdeling ar-
rangerer andre slags kulturakti- 
viteter og events i foyeren og 
i salene, når teaterproduktio-
nerne giver mulighed for det.

ANERKENDELSE 
Årets turnéforestilling - Dan-
marks Teaterforeningers pris:

1988: Gøgereden 
2003: Den yderste nat 
2007: Bibelen på kryds og tværs

Årets Reumert – nomineringer:

2008: Prinsesserne,  
Årets store, lille forestilling 
2010: Martin Hestbæk i Festen, 
Årets mandlige hovedrolle 
2014: Hans Holtegaard i  
Parasitterne, Årets mandlige 
hovedrolle

NOGET OM  
VENDSYSSEL  

TEATER

Foto: Adam Mørk
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Årets Reumert – pris: 
2017: Bo Madvig i Rammer, 
Årets danser

Danske Teaterjournalister: 
2016: Initiativprisen – for at 
bygge det nye Vendsyssel 
Teater

SKUESPILLERE 
Vendsyssel Teater har ikke til-
knyttet et fastansat ensemble 
af skuespillere. Men teatret er 
stolt over at have ’kerneskue-
spillere’ fra Vendsyssel. 

PERSONALE 
Teatrets personale består af 
ca. 20 medarbejdere samt løst 
ansatte.

REPERTOIRE 
Vendsyssel Teater er kendt 
for sin solide komedietraditi-
on, sine gakkede farcer, sine 
folkelige klassikerfortolkninger 

og sin særlige sans for realistisk 
teater. Men også psykologisk 
drama, der gør ondt.

Teatret har et dramaturgiat  
– et råd – der lægger den 
kunstneriske linje og det kon-
krete repertoire. Gerne med 
vægt på nyskrevet dansk dra-
matik og med udgangspunkt i 
historier fra Vendsyssel.

TIDLIGERE TEATERDIREKTØRER 
1984 - 1992: Helge Reinhardt 
1993 - 1996: Ditte Maria Bjerg 
1996 - 2000: Kasper Wilton 
2000 - 2003: Jørgen Bing 
2003 - 2005: Giacomo  
 Campeotto 
2005 - 2013: Peter Schrøder

LEDELSE 
Siden 2013 har teatrets direk-
tør været Lars Sennels. Han er 
uddannet journalist og bl.a. 
tidligere musikhuschef i Mu-

sikteatret Holstebro. Han har 
arbejdet på Vendsyssel Teater 
siden 2010, da Peter Schrøder 
fik ham til huset. Peter Schrø-
der forlod posten som kunst-
nerisk chef i december 2017. 



Det tabte land er en forestilling om 
maleren, der kæmper med sig selv for 
at få skabt sine billeder. Det tabte land 
er også en forestilling om manden, der 
savner sin afdøde hustru - og en forestil-
ling om provinskunstneren, der kæmper 
med at blive anerkendt i hovedstaden.

Forestillingen bliver den største i Vend-
syssel Teaters historie: Nyskreven tekst, 
nykomponeret musik, nykoreograferet 
dans – flettet sammen i en nyskabt sce-
nografi og iscenesættelse i den store sal.

Det tabte land er teatrets gave til  
Hjørrings 775 års købstadsjubilæum.

Det tabte land bliver et ’musikalsk 
drømmespil’. Fem performere både spil-
ler, synger og danser rollerne som Poul 

Anker Bech og menneskene omkring 
ham. Desuden spiller et fem personers 
orkester på scenen – i samspil med 
symfonisk musik indspillet af Aalborg 
Symfoniorkester. Musikken er kompo-
neret af Nicklas Schmidt, der modtog 
Carl Prisen 2017 for musikken til filmen 
Flaskepost fra P.

’I denne historie er der ikke tilstræbt en 
biografisk korrekt sandhed om maleren 
Poul Anker Bech. Der er digt, der er 
sandhed og noget andet ind i mellem.’ 

Sådan siger dramatikeren Jesper 
Bræstrup Karlsen. Han har bl.a. skrevet 
skuespillene Gidsel til Holbæk Teater og 
Mærkelig til Team Teatret - og korope-
raen Rejsen til Voksenbjerget for Den 
Jyske Opera.

Maleren Poul Anker Bech har fascineret 
koreografen Rebekka Lund og kapel-
mester Jakob Lindbirk i årevis. Parret 
har sammen med skuespilleren Jakob 
Højlev Jørgensen fået idéen til denne 
forestilling. 

Vendsyssel Teater takker Poul Anker 
Bechs familie for støtten til at skabe 
forestillingen.

Skyen på dette billede er et kærligt lån fra himlen på Poul Anker Bechs maleri Den sidste sommer (1987).  
Maleriet kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum.

Nicklas Schmidts totale symfoniske 
musikværk til Det tabte land på 
Vendsyssel Teater spilles af Aalborg 
Symfoniorkester ved en Nicklas 
Schmidt-koncert i samarbejde med 
Musikkens Hus. Journalisten Anders 
Lund Madsen fortæller om maleren 

Poul Anker Bech, og musikchefen 
Jan Kvistborg fortæller om Nicklas 
Schmidt. 

Musikkens Hus i Aalborg, fredag 
den 29. juni 2018 kl. 19.30.

Billetter: musikkenshus.dk

Kunstomvisning om Poul Anker Bech 
på Vendsyssel Kunstmuseum 
+  
Teaterforestilling Det tabte land på 
Vendsyssel Teater – inkl. pausebar  
+  
Onsdagsmiddag inkl. 1 glas vin/øl/vand 
ELLER lørdagsbrunch inkl. 1 glas juice/
kaffe på Teatercaféen Hos Uffe

Pris: 600 kr. pr. person. 
Bestilles på vendsyssel-teater.dk 

Onsdage: 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 
kl. 15.30 - 21.30 - Kl. 15.30 Omvisning  
kl. 17.30 Middag - Kl. 19.30 Teater 

Lørdage: 22/9, 29/9, 6/10, 13/10  
kl. 11 - 17 - Kl. 11.00 Brunch  
kl. 13.00 Omvisning - Kl. 15.00 Teater

Kunstforeninger, teaterforeninger 
og andre grupper (min. 20 – max. 60 
personer) bedes kontakte teatret på 
teater@vendsyssel-teater.dk

KUNST&TEATER&CAFÉ-PAKKE I HJØRRING
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KONCERT MED AALBORG SYMFONIORKESTER 19. SEPTEMBER - 20. OKTOBER 2018 
Hverdage kl. 19.30 og lørdage kl. 15.00

STORE SAL - 15 ÅR+

Jakob Højlev Jørgensen 
Anna ur Konoy 
Kristian Boland 
Steffen Hulehøj Frederiksen 
m. fl.

Kapelmester Jakob Lindbirk  
Fem personers orkester

Idé: Rebekka Lund og Jakob Lindbirk  
- og Jakob Højlev Jørgensen 
Instruktion: Ina-Miriam Rosenbaum 
Tekst: Jesper Bræstrup Karlsen 
Musik: Nicklas Schmidt 
Scenografi: Signe Krogh 
Koreografi: Rebekka Lund 
Lysdesign: Súni Joensen  
Lyddesign: Thomas Holmstrøm



DET TABTE LAND 
- ET MUSIKALSK DRØMMESPIL  

OM MALEREN POUL ANKER BECH
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’Poul Anker Bechs malerier  
rummer en blanding af 
smerte og humor, men også 
af hemmelighedsfuldhed.’ 
Sådan lyder det skarpt fra 
Ina-Miriam Rosenbaum. Hun 
er i gang med at forberede 
Det tabte land, som er sæso-
nens åbningsforestilling på 
Vendsyssel Teater. Hun lader 
til at have stirret på Poul An-
ker Bechs billeder i timevis.

Hvad er det, der fascinerer 
dig ved Poul Anker Bechs 
værker? 
’Jeg er vild med de skæve ho-
risonter og de følelsesmæssi-
ge flyveture, man oplever, når 
man går ind i hans billeder,’ 
fortæller hun. ’Der er ingen 
forklaring på hans billeder. 
Alligevel virker alt bare helt 
naturligt. ’Selvfølgelig står 
der en ko dér,’ tænker man,’ 
siger hun – og griner. 

Hvad er det for en iscenesæt-
telse, du skaber? 
’Vores forestilling bliver en 
smeltedigel. Måske lidt på 
samme måde, som Poul An-
ker Bechs malerier. Billederne 
virker, som om han altid hør-

te musik, mens han malede. 
Så vi blander nyskrevet tekst 
af Jesper Bræstrup Karlsen 
med nykomponeret musik 
af Nicklas Schmidt – både 
musik, der bliver indspillet af 
Aalborg Symfoniorkester, og 
musik for et fem personers 
orkester med Jakob Lindbirk 
som kapelmester.’

Der er altid meget himmel 
i Poul Anker Bechs billeder. 
Bliver der også himmel på 
scenen? 
’Scenografen Signe Krogh 
placerer forestillingen i en 
teaterverden, der er inspire-
ret af maleriernes flader og 
skråplaner. Og så kan vores 
forestilling slet ikke lade 
være med at være inspire-
ret af lyset over Vendsyssel,’ 
forklarer hun, så man næsten 
kan se det for sig.

Hvorfor er det også nødven-
digt med koreografi i fore- 
stillingen? 
’Poul Anker Bechs værker 
hænger stille – de bevæger 
sig jo ikke. Men han flytter 
rundt på mennesker og ting, 
når han maler sine malerier.

Det bliver blandt andet til 
dans i Rebekka Lunds koreo-
grafi.’ 

Hvor tæt lægger forestillingen 
sig op ad Poul Anker Bechs 
virkelige liv? 
’Vi vil IKKE forsøge at påstå 
nogen sandhed om Poul An-
ker Bechs liv. Derfor kalder vi 
forestillingen et ’drømmespil’.’ 

’’SELVFØLGELIG STÅR DER 
EN KO DÉR,’ TÆNKER MAN’ 
Instruktøren Ina-Miriam Rosenbaum skal instruere 
Det tabte land – et musikalsk drømmespil om maleren  
Poul Anker Bech. Hun glæder sig

Poul Anker Bech:  
Den sidste sommer, 1987. 

Olie på lærred,  
198 x 198,8 cm. 

Vendsyssel Kunstmuseum
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POUL ANKER BECH  
(1942 - 2009)

Billedkunstner. Levede det 
meste af sit liv i Vendsyssel. 
Debuterede som maler som 
17-årig, men uddannede sig til 
gymnasielærer og underviste. 
Fra 1988 arbejdede han udeluk-
kende som billedkunstner. På 
Vendsyssel Teater inspirerede 
han også til Poul Anker Bech- 
kabaretten Himlen på højkant 
i 2004, og han skabte det 
scenografiske koncept til Tom 
Waits-forestillingen Helvede 
over - Himlen under i 2009.

Poul Anker Bechs malerier har 
typisk genkendelige og folkelige 
motiver, f.eks. campingvognen, 
transformatortårnet, kabeltrom-
len – og grisen og hønen. Ofte 
er disse motiver placeret i et 
surrealistisk univers; gerne mod 
en horisont, hvor himlen vælter.

Vendsyssel Kunstmuseum i  
Hjørring rummer den største 
samling af hans værker, bl.a. 
maleriet Den sidste sommer 
(1987). Det tredelte hovedværk 
Det tabte land (2003-05)  
hænger dog på Randers  
Kunstmuseum.

INA-MIRIAM ROSENBAUM 

Skuespiller og instruktør. 
Modtog i 2011 Årets Reumert 
for bedste kvindelige hoved-
rolle. Hun er et kendt ansigt i 
Vendsyssel, hvor hun bl.a. har 
instrueret Hjørring revyen 2011, 
2012 og 2013. I sæson 2018/19 
turnerer hun også med emi-
grantforestillingen JOB – et  
enkelt menneske og satire-
forestillingen Det bedste for 
Danmark - CoryDONG.
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- EN NYNNENDE JULEKOMEDIE FRA BADEBYEN 

Jørgen Bing  
Robin Haslund Buch  

Hans Holtegaard  
Hanne Laursen  
Lone Rødbroe
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21. NOVEMBER - 20. DECEMBER 2018 
Hverdage kl. 19.30 og lørdage kl. 15.00

STORE SAL - 15 ÅR+

Tekst: Gunvor Reynberg 
Instruktion: Louise Schouw 
Scenografi: Gitte Baastrup
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Turistbureauet i den lille badeby 
har svært ved at få fat i gæsterne 
op til jul. Nordmændene vil kun 
leje de primitive sommerhuse, 
de tyske gæster tager mad med 
hjemmefra – og Hellerup-folket 
vil hellere til Skagen. Stranden er 
i øvrigt ved at forsvinde. Hverken 
turistbureauets personale eller na-
boerne er enige om, hvor meget 
man skal pynte op til jul. Man kan 
knap gå omkring og synge ’Glade 
jul’. Så hvad gør man så?

Vendsyssel Teater skaber denne 
sæson sin egen nye juleforestil-
ling – af og med nogle af teatrets 
elskede, lokale kerneskuespillere: 

JØRGEN BING  
Ingen kender kunsten, Hamlet og 
Hårnålesvinget 

ROBIN HASLUND BUCH  
Skaf mig en tenor, Niels Klims 
underjordiske rejse og Danmark 
mit fædreland 

HANS HOLTEGAARD  
Parasitterne, Surstrømning og  
I fornuftens land 

HANNE LAURSEN  
Shirley Valentine, Ingen kender 
kunsten og I fornuftens land

LONE RØDBROE  
Festen, I fornuftens land og Ain’t 
Misbehavin’

Teksten om livets genvordighe-
der i turistlandet bliver skrevet 
af Gunvor Reynberg, der udover 
at være skuespiller også er både 
revyforfatter og dramatiker bag 
f.eks. Eventyrteatrets forestillin-
ger. Hun har skrevet teaterver- 
sionerne af Vitello og Villads fra 
Valby, der på Aalborg Teater  
blev iscenesat af Louise Schouw.  
Hun har sit eget Louise Schouw 
Teater, hvor hun bl.a. har 
instrueret Med hovedet i  
himlen, der var på gæstespil  
hos Vendsyssel Teater sidste 
sæson.

Louise Schouw skal også  
instruere Turisterne, der  
bliver hendes første iscene- 
sættelse i Hjørring. 

Scenografien bliver skabt af 
Gitte Baastrup, der er en af 
Vendsyssel Teaters mest tro-
faste scenografer. I det gamle 
teater stod hun bl.a. for 
scenografien til Hvem spiller 
ud?, Ingen kender kunsten 
og Parasitterne. Nu skal hun 
skabe julestemning i den 
store sal. Derudover røber 
vi ingenting …



ET DUKKEHJEM 

De elsker hinanden. Ægteskabet har 
det godt. Børnene trives. Huset er ble-
vet flot, og karrieren er på plads. Men 
kender de egentlig hinanden?

Et dukkehjem af Henrik Ibsen kom i 
1879 til at revolutionere teaterkun-
sten i hele den vestlige verden. Denne 
’naturalistiske’ forestilling lod for første 
gang teatertilskuere blive vidner til en 
realistisk diskussion mellem to menne-
sker, der elsker hinanden - eller TROR, 
at de elsker hinanden.

Instruktøren af Et dukkehjem er den 
nu 78-årige Kaspar Rostrup, der er en 
af Danmarks mest anerkendte instruk-
tører. Han var teaterchef for Gladsaxe 
Teater, hvor han bl.a. instruerede 
Vendsyssel Teaters tidligere kunstneri-
ske chef Peter Schrøder som skuespiller 
i Niels Klim (1973). 

Kaspar Rostrup har instrueret en række 
film, bl.a. Dansen med Regitze (1989). 

Som instruktør er han særlig kendt for 
at mestre den psykologiske realisme, 
som man senest kunne opleve det i 
Glasmenageriet på Folketeatrets turné 
i 2014. Her var scenografien skabt af 
Stine Martinsen, der nu også skal skabe 
scenografi til Et dukkehjem - og mu-
sikken var af Fuzzy, der også bliver en 
del af det skabende hold på Vendsyssel 
Teater. Koreografen Jeanette Binderup- 
Schultz skaber dansen, og Anders 
Budolf Andersen laver lysdesign.

Interessant nok har Kaspar Rostrup 
aldrig tidligere iscenesat Et dukkehjem.

’Jeg er så glad for, at jeg når at få chan-
cen for at iscenesætte Et dukkehjem,’ 
siger Kaspar Rostrup. ’Min fortolkning 
af Ibsen kommer ikke bare til at handle 
om forholdet mellem mand og kvinde. 
Den handler om, at vi ikke altid kender 
hinanden, selv om vi tror, at vi gør det. 
Og at vi ikke altid kender os selv.’

- IBSENS KÆRLIGHEDSDRAMA  
OM AT KENDE SIG SELV 

12    EGENPRODUKTION



De berømte roller som Nora og Helmer 
spilles af skuespillerne Sofie Topp-Duus 
og Martin Hestbæk. 

Sofie Topp-Duus debuterede som bare 
16-årig i The Sound of Music på Det 
Ny Teater i 2004. Hun er uddannet fra 
skuespillerskolen i Odense og har spil-
let med i bl.a. Hair på Østre Gasværk 
Teater, Skammerens datter på Odense 
Teater og Sommer i Tyrol på Aalborg 
Teater. Hun lægger stemmer til tegne-
film, ikke mindst for Disney. Hun har 
netop optrådt i Midt om natten i Tivoli 
og på turné, bl.a. til Aalborg. 

Martin Hestbæk er også uddannet 
skuespiller i Odense. På Gladsaxe Teater 
har han spillet med i Blodbryllup, og på 
Det Kgl. Teater har han spillet helten 
i Kong Arthur i Dyrehaven og senest 
skurken i Røde Orm på Moesgaard – til 
hest. Hans præstation som Christian i 
Festen på Vendsyssel Teater i 2010 gav 

ham en nominering til Årets Reumert 
for bedste mandlige hovedrolle.

I de øvrige roller ses Preben Kristensen 
(Suffløren og Hamlet), der var kon-
ferencier på åbningsshowet i det nye 
Vendsyssel Teater. Desuden medvirker 
Søren Hauch-Fausbøll (De betaler ikke! 
Vi betaler ikke! - og Hjørring revyen i 
1990’erne), Jette Sophie Sievertsen (Stik 
mig en muse og Suitcase Stories) – og 
Vendsyssel Teaters kerneskuespiller  
Susanne Heinrich (Hvem spiller ud?, 
Niels Klims underjordiske rejse og  
mange flere).
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20. FEBRUAR – 20. MARTS 2019 
Hverdage kl. 19.30 og lørdage kl. 15.00

STORE SAL - 15 ÅR+ Tekst: Henrik Ibsen

Oversættelse: Thomas Bredsdorff

Instruktion: Kaspar Rostrup

Scenografi: Stine Martinsen

Musik og lyddesign: Fuzzy

Lysdesign: Anders Budolf Andersen

Koreografi: Jeanette Binderup-Schultz

Nora: Sofie Topp-Duus 
Helmer: Martin Hestbæk 
Krogstad: Preben Kristensen 
Dr. Rank: Søren Hauch-Fausbøll 
Fru Linde: Jette Sophie Sievertsen 
Anne Marie: Susanne Heinrich
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Skuespilleren Hanne Laursen 
har tidligere begejstret publi-
kum både på Vendsyssel Teater 
og Himmerlands Teater med sin 
forrygende fortolkning af Shirley 
Valentine. Nu går hun på scenen 
som sjælekender og urkvinde - i 
et univers af flasker og helbre-
dende planter. Med på scenen er 
musikeren Jacob Rose, der skaber 
det lydlige univers omkring de 
gyldne drømmedråber: Bjesk, 
bitter, brændevin, urtesnaps …

Teksten er skrevet af den unge 
dramatiker Simone Isabel Nør-
gaard. Hun er uddannet fra 

Dramatikeruddannelsen i 2013. 
Hun skrev den roste tekst til Mit 
Mørke, der var en dramatisering 
af Peter Tudvads bog ’Sygeple-
jerske i Det Tredje Rige’ – og som 
spillede både på Bådteatret og på 
turné, bl.a. til Vendsyssel Teater. 
Hun har senest skrevet Anonyme 
Sexister til Team Teatret og Skib-
bykrøniken til TeaterTasken.

Scenografien er skabt af Johanne 
Eggert, der tidligere har lavet 
scenografi til Niels Hausgaard- 
teaterkoncerten I fornuftens land 
og den Reumert-nominerede 
børneflygtningeforestilling Under 

Haadys Skjold. Det er Johanne 
Eggert, der har fået idéen til 
denne forestilling - inspireret af 
myter om urter, kloge koner og 
ikke mindst af beretningerne om 
den legendariske Bjesk Signe i 
Hirtshals. 

Susanne Sangill, der er teater- 
direktør på Himmerlands Teater, 
instruerer De 7 slags dråber. Titlen 
er hentet fra Susanne Sangills 
barndom. Hendes bedstemor 
havde nemlig en flaske med De 7 
slags dråber stående. Disse dråber 
kunne kurere næsten alt ... 

2. - 18. MAJ 2019 
Hverdage kl. 19.30  
og lørdage kl. 15.00

BLACK BOX - 15 ÅR+

HANNE LAURSEN 
MUSIKER: JACOB ROSE  

Tekst: Simone Isabel Nørgaard 
Instruktion: Susanne Sangill 
Scenografi: Johanne Eggert 

Co-produktion mellem  
Himmerlands Teater og  
Vendsyssel Teater. Spilles i  
Hobro 2. - 27. april 2019

- MUNTERT LIVSTEATER OM BJESK OG KVINDEKLØGT

Foto: Emilia Therese
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ONSDAG 10. OKTOBER 2018 KL. 20.00 - BLACK BOX

Den fremadstormende skuespiller og dramatiker Nanna 
Cecilie Bang lægger ikke fingrene imellem. Hun har senest 
skrevet My Heartache Brings All the Boys to the Yard på  
Aarhus Teater, og i denne soloforestilling spiller hun en  
desperat, ung kvinde, der tror på Tinder. Nu er hun bare  
blevet så fed, at hendes lår er begyndt at gå ind i hinanden…

Instruktion: Christian Lollike

TIRSDAG 30. OKTOBER 2018 KL. 19.30 - BLACK BOX 

I denne fortælleteaterforestilling indvier Vigga Bro publikum 
i sin dybe fascination af sne, der dækker over hemmeligheder. 
– og i sin livslange betagelse af polarhelten Knud Rasmussen. 
Vigga Bros datter Anna Bro, der skrev manuskriptet til Niels 
Klims underjordiske rejse, har instrueret, og musikerne impro-
viserer undervejs. Det er kvindeligt snestormsteater!

Dramaturgi og instruktion: Anna Bro 
Scenografi: Gitte Kath 

DET FLYDENDE TEATER

FLYGT
Pelle Nordhøj Kann og Rolf Hansen 
samt cellist Hanna Englund, klarinettist Marie 
Bessesen og  
sanger  
Marie Buch

TEATRET VED SORTE HEST

SNE
Vigga Bro og musikerne Ida Bach Jensen  
og Birgit Løkke

SORT/HVID

TRUE STORY
Af og med Nanna  
Cecilie Bang

 
 

TEATRET SVALEGANGEN 

GROUNDED
Kaja Kamuk 

TORSDAG 6. SEPTEMBER 2018 KL. 19.30 - BLACK BOX

To af danmarkshistoriens største arkitekter, Poul Henningsen 
og Arne Jacobsen, flygter fra nazisterne i en båd til Sverige 
i oktober 1943. Forestillingen handler om deres syn på det 
enkelte menneskes ansvar for krig og had. Diskuteret midt 
mellem skumsprøjt og tyske projektører. Instruktør Jacob 
Schjødt, der sidste år iscenesatte Hamlet, instruerer denne 
turnéforestilling om PH og Arne Jacobsen. 

Instruktion: Jacob Schjødt 
Scenografi: Sir Grand Lear 
Musik: Nikolaj Busk

MANDAG 5. NOVEMBER 2018 KL. 19.30 - BLACK BOX

Hvad sker der for en jagerpilot, når kicket, farten og den 
uendelige blå udsigt skiftes ud med en computerskærm med 
et dronebillede? Og hvordan forandres kampgejsten, når 
jagerpilotens egen baby venter derhjemme efter arbejdstid?  
Skuespilleren Kaja Kamuk blev rost meget for sin stærke  
præstation i Aarhus. Nu får vi kvindelig dronepilot på  
Vendsyssel Teater, bare en enkelt aften.

Tekst: George Brant 
Instruktion: Lars Junggreen

GÆSTESPIL FOR VOKSNE · 15 ÅR+
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LØRDAG 5. JANUAR 2019 KL. 16.00 - OBS! VENDELBOHUS  
I SAMARBEJDE MED HJØRRING TEATER 

Kom til nytårsfest med denne opsætning af Strauss’ verdens- 
berømte operette! I denne boblende forestilling er der  
både flirt og utroskab, men også mandehævn og fuldesang  
i kachotten. Valsetonerne bliver sunget af nogle af Danmarks 
bedste operasangere, når Operettekompagniet slår sig løs. 
Og bare rolig. Alt ender godt.

Livemusik: Battrioen 
Musik: Johann Strauss den Yngre 
Musikarrangement og kapelmester: Carol Conrad

MANDAG 21. JANUAR 2019 KL. 19.30 - BLACK BOX 

Hirtshals-drengen Per Worm optræder nu i sin egen musik-
teaterforestilling. Han er guitarist og komponist, og han 
har optrådt med sangskrivere som Niels Hausgaard og Allan 
Olsen. Legen med ord skaffede ham Danmarksmesterskabet i 
Comedy Slam i 2012. På Vendsyssel Teater er han på  
scenen med en hverdagsaktuel forestilling om de  
indre kampe, tvivlen og sejren.

Instruktion: Kristoffer Møller Hansen

FREDAG 22. MARTS 2019 KL. 19.30 - BLACK BOX 

Udadtil er familien helt perfekt. Datteren er 12-tals pige, og 
sønnen er fodboldfreak. Men under overfladen lurer alkohol- 
monstret. Det vrimler med hvide løgne og bortforklaringer.  
Alle vil gerne dække over sandheden, i håbet om at pro- 
blemet går over om lidt ... Men en dag bliver den fælles 
fortielse afsløret. 

Tekst: Thomas Markmann og Sosha Teperowska 
Instruktion: Line Paulsen 
Scenografi: Nadia Nabil 
Musik: Sune Skuldbøl Vraa 

ONSDAG-TORSDAG 10. - 11. APRIL 2019 KL. 19.30 - BLACK BOX 

I SAMARBEJDE MED HJØRRING TEATER

Her kommer den første teaterforestilling om dengang, hvor 
blomsterbørn og kynikere mødtes på Tvindskolerne i Vestjyl-
land tilbage i 1970’erne. Her trives de store verdensdrømme, 
men kollektivets krav bliver også hurtigt destruktive. Det er 
idealismeteater om en tid, hvor fællesskabet fyldte for meget 
– spillet i en tid, hvor fællesskabet måske fylder for lidt.

Instruktion: Jens Svane Boutrup 

Tekst: Andreas Garfield - Scenografi: Julie Forchhammer

TEATER V

TVIND  -  ’THE MUSICAL’

 

Sune Kofoed, Martin Bo Lindsten, Signe Mannov,  
Linnea Voss, Margit Watt-Boolsen og Sune Skuldbøl Vraa

HOLBÆK TEATER & THY TEATER

ROST TIL SKYERNE
Per Worm 
 

OPERETTEKOMPAGNIET 

FLAGERMUSEN

 
Signe Asmussen, Teit Kanstrup, 
Lisbeth Kjærulff, Jens Søndergaard,  
Andrea Pellegrini, Thomas Peter Koppel, 
 Anders Christensen, Jonathan Koppel  
og Denise Wencke Gjernøe 

TEATRET ST.TV. & TEAM TEATRET

BERUSELSE
Ernesto Piga Carbone, Sofie Ancher Vea, Anders  
Cornelius Zoffmann og Marianne Søndergaard



HAVFRUEN FRA HIRTSHALS 
- SALTVANDSDUKKETEATER FOR BØRN
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FAMILIEFORESTILLINGER:  
LØRDAGE 23. MARTS, 30. MARTS OG 
13. APRIL 2019 KL. 11.00 OG 13.00

NORDSØEN OCEANARIUM

ASTRID KJÆR OG  
YULIA BULANKINA LYSTBÆK  
Teaterbilletten gælder også som  
adgangsbillet til Nordsøen Oceanarium

Tekst, scenografisk koncept og  
instruktion: Jørgen Bing

Dukker: Poul Arne Kring

Musik og lyddesign:  
Henrik Baloo Andersen

Forestillingen spilles i to versioner  
for to målgrupper: 6 - 9 år (2. klasse)  
og 3 - 6 år (børnehave).

Under Aprilfestival 2019 spilles Havfruen 
fra Hirtshals på skoler og daginstitutioner 
1. - 4. april. Under festivalweekenden  
5. - 7. april 2019 spilles forestillingen for alle. 
Tid, sted og billetter: aprilfestival.dk

Lukkede forestillinger spilles for 2.  
klasser i Hjørring Kommune:  
19. - 25. marts 2019 

Og for daginstitutioner i Vendsyssel:  
26. - 29. marts + 9. - 12. april 2019 



Hvad gør en musling, når den får ondt 
i maven? Så beder den selvfølgelig om 
hjælp hos sin allerbedste ven krabben. 
Og krabben spørger så om et godt råd 
hos alle sine venner – mågen, rødspæt-
ten, rejerne og marsvinet … 

I Vendsyssel Teaters nye dukketeater-
forestilling møder børnene dyrene fra 
havet ud for Hirtshals - i en eviggyldig 
fortælling om venskab, men også i 
en aktuel beretning om havets farer. 
Tilsat en ordentlig skude eventyr - og 
et stænk af havfrueskønhed.

Havfruen fra Hirtshals er skrevet og 
instrueret af Jørgen Bing. Han er en af 
Vendsyssel Teaters kerneskuespillere. 
Han er desuden aktiv i planlægningen 
af Naturmødet. Han har tidligere skabt 
børneteaterforestillingerne Økogøjser-
ne, Den uartige barnevogn og Blød i 
rabatten.

Skaberen af forestillingens dukker er 
Poul Arne Kring, der er en af Danmarks 
førende dukkemagere. Han har f.eks. 
skabt Min far og vrede mand for ZeBU 
og Musikteatret SAUM og Anima for 
Meridiano Teatret – og dukker til Zirkus 
Nemo.

Forestillingens to dukkeførere har 
specialiseret sig i at føre dukker og spille 
sammen med dukkerne på én gang. 
Astrid Kjær er uddannet i Tyskland og 
har bl.a. spillet med i Enten-Eller for 
Quasi Teater og Lilith for teatret Hand-
maids. 

Yulia Bulankina Lystbæk er uddannet i 
Rusland og har været tilknyttet det fø-
rende børneteater Skazka i Skt. Peters-
borg. Hun har før spillet med Vendsyssel 
Teater og det russiske ensemble Comic 
Trust i Niels Klim på Børglum Kloster i 
2007. Hun har senest optrådt i Lydmåle-
ren på Marionetteatret i Kongens Have. 

Musikeren og komponisten Henrik 
Baloo Andersen skaber de musikalske 
undervandsstemninger til muslingen 
– og til havfruen.

Forestillingen præsenteres sammen med 
Nordsøen Oceanarium som en 
fælles gave til Hirtshals i 100 års jubilæ- 
umsåret 2019. Der bliver børnepremiere 
tirsdag den 19. marts 2019.

EGENPRODUKTION    19
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FAMILIEFORESTILLING · 10 ÅR+:  
LØRDAG 6. OKTOBER 2018 KL. 13.00 - PRØVESAL

Hvordan slipper man af med en stedmor, der har revet ens kerne- 
familie i stykker? 12-årige Vigga søger hjælp på nettet og finder 
en mystisk veninde, en hemmelig klub og en opskrift på gift. Ditte 
Laumann spiller pigen, der har svært ved at vænne sig til sit nye 
familieliv. Og tilskuerne går med rundt i hendes verden på scenen.

Instruktion: Lotte Faarup 
Scenografi: Annika Nilsson

SKOLEFORESTILLINGER FOR 6. KLASSER: 1. - 8. OKTOBER 2018

TEATRET VED SORTE HEST 

BLOTTET
Maria Aarup-Sørensen, Ditte Maria le-Fevre  
og Ane Helene Hovby 

VILD KAMMERAT

INGEN KÆRE MOR
Bo Stendell Larsen og Ditte Laumann 

UPPERCUT DANSETEATER

TWINS
Boris André og Lukas Larsen 

FASTER COOL

PETRUSKAS JULEHJERTE 
Camille í Dali

FORESTILLINGER FOR UNGE OG DERES VOKSNE · 15 ÅR+:  
ONSDAG-TORSDAG 29. - 30. AUGUST 2018 KL. 19.30 - BLACK BOX

#MeToo. Hvad sker der med ens sind, når man bliver udsat for 
en voldtægt? Hvad betyder det for ens selvværd? Og hvordan 
kommer man videre efter møder med familien og vennerne, men 
også politiet og lægen? Fra et voldtægtsoffers perspektiv for-
tælles en historie om at miste sig selv, men alligevel finde vejen 
tilbage til livet og kærligheden – og generobre sin egen krop. 

Instruktion: Iben H. Phillipsen

SÆRFORESTILLINGER FOR 9 - 10. KLASSER OG UNGDOMSUD-
DANNELSER: 27. - 31. AUGUST 2018. PRIS: 75 KR. IKKE KLIPPEKORT.

FAMILIEFORESTILLING · 2 - 8 ÅR: 
LØRDAG D. 24. NOVEMBER 2018 KL. 11.00 OG 13.00 - PRØVESAL

Oplev et dukketeatereventyr om en rødkindet bagerjomfru, 
der har julehjerte i håret og tankerne fulde af jul. Hendes 
verden er krydret med skøn musik og juleglæde. Selv om der 
undervejs dukker en meget julesulten rotte op, så skal hjerte-
varmen nok indfinde sig til sidst. Ikke mindst takket være en 
lille nisses julemirakel.

Tekst: Niels Grønne & Camille í Dali 

Instruktion: Niels Grønne

DAGINSTITUTIONER: 20. - 28. NOVEMBER 2018

FAMILIEFORESTILLING · 2 - 6 ÅR:  
LØRDAG 8. SEPTEMBER 2018 KL. 13.00 - PRØVESAL

Det kan være svært at falde i søvn i sin barnevogn. Især hvis man 
har masser af energi og idéer. For kan en barnevogn i virkelig-
heden forvandle sig til en bil? Babyerne i Uppercut Danseteaters 
livsglade forestilling viser i hvert fald to drenge, der elsker at be-
væge sig til vilde rytmer. Lige indtil de nok falder i søvn alligevel.

Instruktion: Niels Peter Kløft 
Scenografi: Christian Q. Clausen. Musik: Mikael Fritze 

DAGINSTITUTIONER: 3. - 11. SEPTEMBER 2018 

GÆSTESPIL FOR BØRN OG UNGE



TAMME TIGRE FINDES IKKE

Mine damer og herrer! Følg med, når pigen Mabel løber 
væk med et omrejsende cirkus. Hun ønsker at komme helt 
tæt på de store tigre og lære at tæmme dem, selv om hun 
bliver advaret om, hvor farligt det er… Historien er baseret 
på den autentiske historie om Mabel Stark. 

Mange af vores teatergæster har efterlyst en forestilling op 
mod jul for familier med skolebørn. Her er den. Nyd den!

Instruktion: Alex Byrne

Scenografi: Marie Rosendahl Chemnitz
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Anna Panduro og Maja Skovhus Rehøj 
FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI 
JULEFAMILIEFORESTILLING · 7 - 11 ÅR:  
TORSDAG - FREDAG 6. - 7. DECEMBER 2018 KL. 17.00  
SAMT LØRDAG 8. DECEMBER 2018 KL. 11.00 OG 13.00

BLACK BOX



’VI FORTSÆTTER TRADITIONERNE 
FRA VENDELBOHUS’

Revydirektør Henrik Baloo Andersen glæder  
sig til at byde velkommen til Hjørring revyen  
på Vendsyssel Teater

’Hjørring revyens trofaste 
publikum kan igen glæde sig 
til en anderledes revyoplevel- 
se,’ siger revydirektør og  
kapelmester Henrik Baloo  
Andersen med sit kendte smil.

Hvad sker der for Hjørring 
revyen i 2018?

’I 2018 bliver Hjørring revyen 
en hyldest til de gamle skræk-
film. Vi bruger alle den nye 
teatersals mange muligheder. 
Vi får en smuk utraditionel 
revyscenografi af Kirsten 
Brink, Kasper Daugberg 
designer specielt teaterlys til 
os – og så leger vi selvfølge-
lig med musikken og lyden. 
Hjørring Revyen 2018 får 
derfor titlen: ’Det er fand’me 
uhyggeligt … UHH!’ 

Kommer publikum til at sidde 
ved borde lige som oppe på 
Vendelbohus?

’Ja, den tradition fører vi 
videre, i hvert fald i 2018. 
Publikum vil også stadig 
kunne spise middag inden 
revyen, og teatercaféen Hos 
Uffe vil endda byde på flere 
menuer. De mange fantasti-

ske frivillige vil også fortsat 
være en vigtig del af Hjørring 
revyens DNA.’

Bliver det dyrere at gå til revy 
på Vendsyssel Teater?

’Nej, tværtimod. I 2018 sænker 
vi faktisk priserne, så en revy-
billet kommer til at koste det 
samme som en teaterbillet 
 – 255 kroner,’ siger han stolt.

Hvad kommer Hjørring revy-
en 2019 til at handle om?

’Det vil vi selvfølgelig ikke 
afsløre endnu. Men det bliver 
sjovt!’ lyder det muntert fra 
revydirektøren

HJØRRING REVYEN 2018: 
 16. JUNI - 27. JULI 
STORE SAL

TOM JENSEN, JACOB MORILD, 
CHRISTIAN MOSBÆK, MERETE 
MÆRKEDAHL, PERNILLE SØRENSEN

INSTRUKTION:  
TOM JENSEN

KAPELMESTER:  
HENRIK BALOO ANDERSEN

HJØRRING REVYEN 2019: 
15. JUNI - 3. AUGUST
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’VORES MENUER SKAL PASSE TIL  
TEATERFORESTILLINGERNE’ 
Fra stjerneskud til lørdagsbrunch. Her fortæller 
kokken Uffe Nielsen fra teatercafeen om at lave 
mad til et teaterpublikum

’Når jeg står her i denne fantastiske teaterbyg-
ning og venter på, at gæsterne kommer,  
så glæder jeg mig virkelig til at servicere dem,’ 
siger kokken og restauratøren Uffe Nielsen fra 
Teatercaféen Hos Uffe.  
’I vores teatercafé vil vi gerne have, at gæ-
sterne har det godt. Det er også derfor, at 
mit personale går ned til bordene og spørger 
vores gæster, hvad de synes om maden.’

Hvad har I haft størst succes med i løbet  
af den første sæson? 
’Vi har solgt meget mad i den lette genre.  
Vores salater er gået godt – og vores stjerne-
skud og vores pariserbøf for eksempel. Over-
raskelsen har været, at gæsterne ikke bare er 
kommet om aftenen, men også til frokost.  
Det havde vi slet ikke regnet med. Og siden vi 
indførte lørdagsbrunch, er familierne væltet 
ind,’ siger han, mens en af teatercaféens  
tjenere går forbi.

Hvad er det særlige ved at lave mad  
til teatergæster? 
’Det specielle er, at vi kan lave  
menuer, der passer til  
teaterforestillingerne.  
Det er virkelig sjovt.  
Som her til Hårnålesvinget om  
Tour de France, hvor vi laver en  
’frankofil’ menu inspireret af  
det franske køkken.’

’Men…’ tilføjer Uffe med sin rolige stemme. 
’Det bedste er alligevel, når nogle af vores  
gæster bagefter går hen til disken og siger 
’Tak for mad’ ud i køkkenet. Så bliver man glad.’

TEATERCAFÉEN HOS UFFE  
HAR ÅBENT  
MANDAG-LØRDAG KL. 9.00 - 21.00  
(ELLER SENERE)

BORDBESTILLING: TLF. 2331 6268

HOSUFFE.DK
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BODIES ON BALCONIES
Først blev Vendsyssel Teater bygget og 
indviet. Nu er det så billedkunstens tur 
til at udsmykke arkitekturen.

Bodies on Balconies er titlen på værket. 
Det er den danske billedkunstner Uffe 
Isolotto, der har skabt et skulpturelt 
værk specielt til Vendsyssel Teaters foyer. 
Temaet er Romeo og Julie – Shakespe-
ares tragedie fra 1597. En af de berøm-
teste scener i stykket er balkonscenen, 
hvor Julie står på balkonen i Verona, 
mens den forelskede Romeo står neden-
for.

IDÉEN 
Kunstnerens idé er at hænge balkoner 
på væggene i foyeren – balkoner med to 
figurer af Julie og Romeo. Men figurer-
ne er tydeligvis revet fra hinanden, helt 
korporligt. Og de hænger lige akkurat 
i vinkler, så de ikke har en chance for at 
se hinanden – fra balkonen over black 
boxen til balkonen på den runde væg 
ud mod stationen.

VÆRKET 
Værket består af fem skulpturer, der alle 
refererer til en særlig version af Romeo 
og Julie-historien.

Skulptur I  
Balkonen, skuespil af Jean Genet, 1957

Skulptur II   
Romeo og Julie, skuespil af William  
Shakespeare, 1597

Skulptur III  
Wild Side Story, dragshow  
parodimusical af Lars Jacob, 1973

Skulptur IV  
West Side Story, musical af  
Leonard Bernstein, 1957

Skulptur V  
Your Name, animationsfilm af  
Makoto Shinkai, 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDVÆLGELSEN 
Udsmykningen er kommet i stand efter 
ide af Hjørring Kommunes Kunstudvalg, 
der sammen med Statens Kunstfond i 
efteråret 2017 bad tre forskellige kunst-
nere om at komme med et skitseforslag 
til en udsmykning af teatret. 

BEDØMMELSESUDVALGET 
Formanden for Statens Kunstfonds bil-
ledkunstudvalg Mikkel Carl, formand for 
kommunens kunstudvalg Troels Bidstrup 
Hansen, museumsdirektør for Vendsyssel 
Kunstmuseum Sine Kildeberg, teaterdi-
rektør Lars Sennels og daværende med-
lem af teatrets bestyrelse Hans Kristian 
Didriksen.

 
Kunstværket er støttet af Statens Kunst-
fond og Hjørring Kommunes kunstud-
valg, der hver har givet 400.000 kr. til 
projektet. 

KUNSTNEREN 
Uffe Isolotto er født i 1976 i Fjerritslev. 
Han er uddannet fra Kunstakademiet, 
men har også gået på dukkemagerskole 
i Hanstholm. Han har udstillet i Køben-
havn, blandt andet på Arken og på 
Overgaden – og i Wien og Paris.  
Hans oprindelige navn er Uffe Holm, 
men siden 2012 har han kaldt sig Uffe 
Isolotto; det italienske ord for ’holm’. 
Han bor i København.

AFSLØRINGEN 
Kunstværket Bodies on Balconies afsløres 
i Vendsyssel Teater fredag 1. juni 2018.

24    UFFE ISOLOTTO
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Sund fornuft

www.sparv.dk

i din hverdag og i dit lokalområde
Vi er SYNLIGE og TIL STEDE

Benyt dig af lokale medarbejdere, som tilbyder dig 
personlig og nærværende rådgivning, hvor der er fokus 
på individuelle løsninger og en god tone undervejs.

Vi er her for dig, og det betyder også, at vi er 
tilgængelige, når du har tid. 

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

Følg med i kulturlivet hver torsdag – også digitalt  

Hver torsdag udgiver NORDJYSKE Stiftstidende den særskilte sektion KULTUR, der 
indeholder læsestof fra og om den kulturelle del af Nordjylland. Her kan du følge med i 
anmeldelser af både bøger og film, musik og teater, billedkunst og udstillinger.



 
 “
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Dette er bare et lille udpluk af 
de mange &-aktiviteter. &-pro-
grammet opdateres løbende 
på vendsyssel-teater.dk og på 
facebook under Vendsyssel 
Teater &.

VENDSYSSEL TEATER &-ARRANGEMENTER
Vendsyssel Teater & er navnet 
på alt det, der IKKE er teater. 
&-arrangementer kan være 
musik og stand-up, men også 
debataftener og jobmesse. 

EKSEMPLER PÅ ’&’ 
Nogle arrangementer bliver 
planlagt af Vendsyssel Teater 
– som for eksempel ’Snak 
med din nabo’, ’Suppetea-
ter’ eller koncerterne med 
Aalborg Symfoniorkesters Pro 
Musica-ensembler. 

Andre arrangementer opstår, 
fordi nogle borgere får en 
god idé. Det gælder den 
populære morgensang hver 
mandag kl. 10. Morgensan-
gen er kun opstået, fordi 
korleder Kjeld Silberbauer 
kom og spurgte, om han 
ikke nok måtte invitere til 
gratis morgensang i foyeren. 
LO havde nemlig foræret 
teatret 30 sangbøger, og de 
skulle selvfølgelig bruges. 
Det vrimlede ind med folk, så 
der måtte skaffes endnu flere 
sangbøger til foyeren. Og 
Teatercaféen Hos Uffe tilbød 
kaffe og nybagte boller. Her 
et år senere er morgensang 
blevet en fast del af manda-
gen i teatret.

Flere institutioner og virk-
somheder har også fundet 
ud af, hvilke muligheder der 
ligger i rummene på det nye 
teater. Fra konferencer til 
skolemusicals og generalfor-
samlinger. Fra uddelingen af 
’Nordjyske Kulturpris 2017’ til 
DR’s optagelse af program-
met ’Guld i købstæderne’.

Foyeren har forskellige hjør-
ner og arealer, hvor det er 
muligt at afholde offentlige 

arrangementer, for eksempel 
receptioner og koncerter. I 
foyeren står et flygel, der er 
til fri afbenyttelse for piani-
ster.

Både foreninger, institutioner 
og virksomheder kan leje sig 
ind i teatret. 

Fælles for &-arrangemen-
terne er, at de skal kunne 
gennemføres, uden at de kol-
liderer med teateraktiviteter. 

LEJE AF SALENE  
I VENDSYSSEL TEATER 
Musiksalen er det mest 
tilgængelige rum. Her kan 
der sidde 174 personer på sto-
lerækker – eller 110 personer 
ved borde. Der er mulighed 
for dagslys. Salen er udstyret 
med projektor og højttalere, 
og så rummer den vores flotte 
Steinway-flygel, der udlånes 
til kompetente pianister. Mu-
siksalen har en port, der kan 
åbnes ud mod foyeren.

Black box er et intimt, sort 
rum med fin akustik både 
til tale og til rytmisk musik. 
Black box med 130 pladser 
har en port, der kan åbnes  
ud mod foyeren.

Store sal er teatrets største 
og mest spektakulære rum 
med den runde manegeplads 
og de fleksible tilskuerpodier. 
Salen vil dog de fleste dage 
og aftener være optaget af 
scenografier og forestillinger. 
Men den er principielt muligt 
at leje til store arrangemen-
ter - med plads til mindst 250 
siddende personer.

Mad og drikke arrangeres 
gerne af Teatercaféen Hos 
Uffe.

LEJEPRISER 
Priser for leje af salene 
afhænger af varighed og 
behovet for teknisk hjælp til 
afviklingen. Foreninger kan 
søge om tilskud til salslejen 
hos Hjørring Kommune. 
 
 
    &-KONTAKT: 
    Eventkoordinator  
   Pia Mourier på  
   pia@vendsyssel-teater.dk
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SEPTEMBER

DYVEKE - DER VAR ENGANG 

Lørdag 1. september 2018  
kl. 15.00

Der er lagt op til en nostal-
gisk eftermiddag med gamle 
danske film- & revy-sange 
fra 1920’erne, 1930’erne og 
1940’erne. Hvem husker f.eks. 
ikke Pige træd varsomt, Man 
binder os på mund og hånd 
eller Maggidudi? Undervejs 
fortæller DYVEKE om viserne 
og folkene bag dem. 

Duoen DYVEKE består af 
Torben Warncke på ukulele, 
guitar og sang med Henrik 
Prip Eriksen på guitar, kazoo 
og sang. Denne eftermiddag 
er duoen udvidet til trio  
med kontrabassisten Olav 
Gudnason.

Arrangør: Duoen Dyveke

120 kr. - Musiksal

I’M YOUR MAN 
- GARY SPILLER COHEN 

Fredag 7. september 2018  
kl. 19.30 

Musikeren Gary Snider har 
de sidste par år begejstret 
Leonard Cohen fans med 
sine personlige og autentiske 
fortolkninger af Cohens fan-
tastiske sange. Gary reciterer 

udpluk, så publikum inspire-
res til at lytte mere intenst 
til de poetiske og komplek-
se tekster. Showet har to 
korsangere, Katrine Hald og 
Connie Pilgaard Nielsen, samt 
Thomas Lennart på keyboard 
og Tom Lindby på trommer. 
Sammen giver de nyt liv til 
Cohens sangskat.

Arrangør: Vendsyssel Teater & 

125 kr. - Musiksal

FREDAG MED DIN NABO: 
SAMTALEKORT

Fredag 14. september 2018  
kl. 16.00 - 17.30

Ved hjælp af samtalekort 
skal vi mødes over en snak 
om Danmark set indefra og 
udefra. Samtaler mellem dig 
og dine naboer om, hvad der 
ligger mellem linjerne i dansk 
kultur, - og om hvordan dansk 
kultur tager sig ud set udefra. 
Emnerne spænder vidt. Lige 
fra ’dansk humor’, ’ mad- og 
måltidskultur’, ’kvinder og 
mænd’ til ’demokrati og 
folkestyre’ og meget mere. 
Samtalekortene blev introdu-
ceret ved Grundtvigjubilæet 
i 2015 og hitter nu over hele 
landet.

Idéen med samtaledagen er 
at få så mange som muligt til 
at diskutere et aktuelt emne, 
imens vi hygger med kaffe og 
kage. Men det vigtige er at få 
sat samtalen i gang.

Eller som Niels Hausgaard 
har sagt det i et interview i 
Berlingske:

’Vi mødes og snakker om 
absolut ingenting gennem en 
hel aften, og det er simpelt- 
hen skræmmende. Hvis man 

prøver at bringe et emne på 
banen, som måske er aktuelt 
og kontroversielt også, så er 
der altid en, der siger: ’Nej, 
ved du hvad. Nu vil vi hygge 
os … ’Og jeg siger: ’Hvorfor! 
Har vi dog ikke hygget os nok 
nu?’

Arrangører:  
Vendsyssel Teater & og  
FOF Vendsyssel

Gratis - Musiksal

GRUPPERUNDVISNINGER 
Rundvisninger i Vendsyssel Teater kan  
bookes af grupper à 25 personer.  
Varighed: 1 ½ time. Pris: 1.000 kr.  
Kontakt: tina@vendsyssel-teater.dk  

ÅBNE RUNDVISNINGER 
Søndag 30. september 2018 kl. 11.00 
Søndag 18. november 2018 kl. 11.00 
Søndag 3. februar 2019 kl. 11.00 
Søndag 5. maj 2019 kl. 11.00

Husk at reservere plads på  
vendsyssel-teater.dk

Pris: Voksne fra 16 år: 50 kr.  
Børn fra 5 - 15 år: 25 kr.

SE OPDATERET &-PROGRAM PÅ VENDSYSSEL-TEATER.DK

Foto: Hjørring Kommune



 

VILD MED MUSIK:  
PRO MUSICA

Lørdag 13. oktober 2018  
kl. 15.00  
(gratis musikopvarmning  
kl. 14.00)

Lørdag 2. februar 2019  
kl. 15.00  
(gratis musikopvarmning  
kl. 14.00)

Lørdag 2. marts 2019  
kl. 15.00 
(gratis musikopvarmning  
kl. 14.00)

Aalborg Symfoniorkester be-
står af passionerede musikere, 
der gerne vil dele deres glæde 
over musikken med alle os an-
dre. Under navnet ’Pro Musica’ 
optræder symfoniorkestrets 
musikere i små ensembler ved 
koncerter, hvor de spiller vær-
ker, som de er særligt glade 
for. Hver koncert vil derfor 
være forskellig, alt efter hvilke 
musikere, der optræder.

For Aalborg Symfoniorkester 
er det vigtigt at gøre musik-
ken tilgængelig for alle. I den-
ne sæson besøger musikerne 
Vendsyssel Teater tre lørdage. 
Hver gang indleder de med at 
spille gratis musik som appe-
titvækker for alle i foyeren fra 
kl. 14 – og så spiller de ellers 
en rigtig koncert inde i musik-
salen kl. 15.

Arrangører:  
Vendsyssel Teater &  
og Aalborg Symfoniorkester 

75 kr. - Musiksal

UNGE NORDJYSKE  
MUSIKTALENTER

Tirsdag 23. oktober 2018  
kl. 19.00

Vendsyssel Symfoniorkester 
afholder en koncert med 
særlig fokus på de klassiske 
talenter i Nordjylland. Temaet 
er unge, som er opvokset i 
Nordjylland, og som vil kunne 
erobre de danske musikscener 
i nær fremtid.

Koncerten indeholder et 
bredt og alsidigt program 
med musik i mange forskel-
lige stilarter. Oplev de unge 
talenter både i dirigentrollen 
og som solister sammen med 
orkestret!

Støttet af Hjørring Kommune.

Arrangør:  
Vendsyssel Symfoniorkester

75 kr. - Musiksal

TRAKTORDRENGENE FRA THY 

Torsdag 25. oktober 2018  
kl. 19.30

Here We’ll Stay er en film af 
Anne Svejgård Lund om en 
gruppe unge mænd, der dyr-
ker traktortræk. Omgivet af 
vindblæste, jyske landskaber 
har en gruppe unge mænd fra 
Thy fundet noget, der fænger 
dem. Filmen tager publikum 
med ind i de unge mænds liv. 

OKTOBER

GLADE VISEVENNER

Mandag 8. oktober 2018  
kl. 19.00

Den danske visetradition er 
rig og varieret og kan tolkes 
på mange måder. Visens 
Venner i Danmark har 33 
lokale foreninger, der over 
alt i landet arbejder med at 
give visetraditionen nyt liv. 
Ved denne viseaften vil godt 
en halv snes solister fra det 
nordjyske være på scenen og 
underholde med deres per-
sonlige fortolkninger af et  
et bredt udvalg af viser.

Medvirkende:  
Solister fra Visens Venner i 
Aalborg og Hjørring

Arrangør: 
Visens venner i Danmark

60 kr. - Musiksal
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LÆKKER MANDESANG MED SOTTO VOCE

Fredag 28. september 2018 kl. 20.00

Sotto Voce blev stiftet af en gruppe musikstuderende fra 
Aalborg Universitet og Aalborg Musikkonservatorium. Efter 
at have sunget hundredvis af koncerter over hele landet fjerer 
Vokalensemblet her i 2018 sit 25 års jubilæum. 

Den første jubilæumskoncert afholdes i Hjørring. Det brede 
repertoire for de ti syngende mænd består af traditionelle melo-
dier fra barbershop og gospel, danske sange, slagere og popme-
lodier - fra ’Mandalay’ over ABBA’s ’Thank you for the music’ til 
Billy Joel-sange som ’For the longest time’. Alt sammen sunget i 
lækre arrangementer. 

Kapelmesteren er Hjørring revyens Henrik Baloo Andersen.

Arrangør: Sotto Voce

120 kr. - Musiksal



 

Fra det stille arbejde på de 
åbne marker, til de vilde week-
ender med fester, pokaler og 
traktorlarm. Her møder de 
sidst på natten ensomheden 
og drømmen om en kvinde. 
Næste morgen buldrer trak-
torerne igen. De unges intime 
og poetiske tanker giver os 
et sjældent blik ind i en ellers 
lukket verden.

Efter dokumentarfilmen vil 
filminstruktør Anne Svejgård 
Lund fortælle om tilblivelsen 
af filmen. Hun vil også komme 
ind på nogle af sine andre do-
kumentarfilm, bl.a. Den hvide 
by om Løkkens badehuse, som 
er blevet vist på TV2 Nord. 

Arrangør: Vendsyssel Teater &

75 kr. - Musiksal 

PERFORMANCE OM  
FREMTIDEN 

Fredag 26. oktober 2018  
kl. 17.00 - 21.00  
og lørdag 28. oktober 2018  
kl. 12.00 - 17.00

’Din fortid er deres fremtid’ 
kalder performancekunstne-
ren Inga Gerner Nielsen fra 
Tversted sin nye performan-
ceinstallation. Den er det 
første fragment i et europæisk 
projekt med den italienske 
gruppe TwLetteratura.

I denne fortidsundersøgelse 
kan du komme og hjælpe 
unge med at skabe billeder 

for fremtiden ved at lade dem 
føre dig ind i en oplevelse af 
en anden tid. Eller som Inga 
Gerner Nielsen forestiller sig 
denne performanceinstallati-
on:

’Små grupper af unge er 
begyndt at samle sig.  
De ønsker virkelig at kunne 
mindes. De afprøver, hvor-
dan man gør. Hvordan man 
kan frembringe et øjeblik fra 
fortiden - og træde ind i det 
øjeblik sammen. Gennem din 
hverdagsfortælling.’

Projektets første forberedel- 
ser her i Nordjylland er 
udviklet i samarbejde med 
RELATE, Art & Technology ved 
Aalborg Universitet, som del 
af Kulturkantens talentlabo-
ratorium for unge.

Arrangør: Vendsyssel Teater & 

Gratis - Foyer 

JULEKONCERT MED  
DRESDNER KREUZCHOR 

Tirsdag 4. december 2018 
kl. 19.30 - Sct. Catharinæ Kirke

Det berømte Dresdner Kreuz-
chor besøger Hjørring med sin 
særlige julekoncert. Koret er 
et af verdens aller ældste.  
Faktisk stammer koret helt 

tilbage til 1200-tallet. Og 
eftersom byggeriet af Sct. Ca-
tharinæ Kirke blev påbegyndt 
i 1243 – året for Hjørrings 

titel af købstad – er koret og 
kirken faktisk jævnaldren-
de: Omkring 775 år. Korets 
repertoire dækker vidt – fra 
renæssancemusik til helt nye 
værker. Men denne koncert vil 
bestå af julemusik. Koncerten 
dirigeres af Wolfgang Be-
hrend, der tiltrådte som korets 
nye dirigent i 2017.

Arrangører: Vendsyssel Teater &    
og Hjørring Musikforening

200 kr. - unge/studerende 75 kr.

GHITA NØRBY PÅ JULEVISIT 

Mandag-tirsdag  
10. - 11. december 2018  
kl. 20.00

Skuespilleren Ghita Nørby er 
fortælleren i denne julekon-
certforestilling sammen med 
fløjtenisten Michala Petri og 
guitaristen Lars Hannibal. 

Denne blændende kunstner-
trio skaber en unik aften med 
ord og toner. Githa Nørby 
læser eventyr af H. C. Ander-
sen – ’Grantræet’, ’Den lille 
pige med svovlstikkerne’ og 
’Nattergalen’ - og Michala 
Petri og Lars Hannibal spiller 
musik rundt om eventyrene. 
Det bliver bl.a. musik af Bach, 
Händel og Carl Nielsen. 

Sidste jul blev forestillingen 
aflyst på grund af sygdom. I år 
håber vi på bedre juleheld.

Arrangør: Vendsyssel Teater &

265 kr. - Musiksal

FREDAG MED DIN NABO: 
JULETRÆSKLIP

Fredag 14. december 2018  
kl. 16.00 - 17.30

’Højt fra træets grønne top 
stråler juleglansen, spillemand, 
spil lystigt op, nu begynder 
dansen ...’

Den danske tradition med at 
’danse’ om juletræet er noget 
ganske særligt. Lad os samles 
om juletræet, når vi har 
pyntet det - og lad os danse 
sammen, på tværs af religio-
ner og kulturelle skikke.

Så ta’ din nabo med, hvor 
end din nabo kommer fra: 
Gammeldanskere, nydanskere, 
asylansøgere, venligboere, 
kristne, muslimer, ateister  
– alle er velkomne! 

Vi inviterer på kaffe, te og lidt 
til ganen. 

Arrangører: Vendsyssel Teater & 
og FOF Vendsyssel 
 
Gratis - Musiksal
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TEATERDRØMME 
På Vendsyssel Teaters scener 
står professionelle skuespil-
lere foran forventningsfulde 
tilskuere. Men skuespillerne 
ville ikke stå der, og tilskuer-
ne ville ikke sidde der, hvis 
det ikke var for den sunde fø-
dekæde, vi har her på teatret. 
Vi har nemlig flere forskellige 
teatertilbud til børn og unge.

Vi ved godt, at ikke alle vores 
unge elever ender som pro-
fessionelle skuespillere. Det 
skal de heller ikke. Men en 
del af dem kommer garante-
ret til at være aktive i skole-

komedierne og i de lokale re-
vyer, der er så mange af, bl.a. 
Vrå Revyen, Lundergaardre-
vyen, Bjergbyrevyen, Hirtshals 
Revyen og Sandgravsspillene 
i Rakkeby. For ikke at tale om 
Hjørring Sommerspil.

Det vigtigste er, at børnene 
får lyst til at opleve scene-
kunst. Først sammen med 
deres forældre eller med 
institutionen, så med klassen 
eller vennerne – og senere 
med deres egne børn. Så er 
fødekæden sluttet. 

SOMMERTEATERSKOLE 
I sommerferien kan børn  
mellem 8 og 13 år deltage  
i SommerTEATERskole. 

Her bliver der både tid til 
skuespil og teaterlege. Som 
afslutning opfører børnene 
en forestilling, hvor de viser 
deres forældre og venner, 
hvad de har arbejdet på i 
ugens løb. 

DRAMASKOLE 
I samarbejde med Hjørring 
Musiske Skole tilbyder Vend-
syssel Teater de 9 - 16-årige i 
Hjørring Kommune at gå på 

Dramaskole. Undervejs bliver 
eleverne introduceret til tea-
trets magi ved bl.a. at arbejde 
med at udtrykke følelser og 
improvisere.  

12A 
Arrangementet 12A er ung-
domskultur for alle. En gang 
om måneden byder 12A på 
kulturelle begivenheder for 
Hjørrings unge publikum. 
Temaaftner eller koncerter 
– eller noget helt andet som 
for eksempel scorekursus og 
bingo. Det er de unge selv, 
der bestemmer her. Fra heavy 

Teater Talent Vendsyssel  
forud for afslutningsforestillingen 
Ung ved verdens ende.
Foto: Tao Lytzen
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metal til hypnose. Med tea-
tret som springbræt. 

 
TEATER TALENT VENDSYSSEL 
er et 2-årigt grundforløb for 
talentfulde, teaterinteressere-
de unge mellem 15 og 20 år, 
der ønsker at udvikle og udfor-
ske deres evner, samtidig med 
at de passer deres uddannelse.
Der optages max. 12 elever.

Talentforløbet er et krævende 
eliteforløb: Det er ca. 10 timer 
om ugen – med professionelle 
undervisere i alt fra skuespil-
teknik til stagefight, dans, 
casting og sang. 

Teater Talent Vendsyssel 
samarbejder med Hjørring 
Musiske Skole og PixlArt i 
Østervraa. Talentforløbet 
støttes af BMMK.

Eleverne på Teater Talent  
Vendsyssel 2016 - 2018:

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

Disse otte teatertalenter af-
slutter deres grundforløb med 
forestillingen Ung ved verdens 
ende af Caspar Juel Berg  
16. - 19. maj 2018. 

Teater Talent Vendsyssel 
afholder næste optagelses-
prøve den 27. maj 2018.

Hvis du er interesseret i at gå 
til prøve, kan du skrive til ud-
dannelseslederen, instruktør 
og skuespiller Pia Mourier:  
pia@vendsyssel-teater.dk
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Rørbæk Biler A/S - Hjørring
Vandværksvej 8, 9800 Hjørring
Tlf. 98 90 16 20, rørbækbiler.dk

Hverdage:  9.00 - 17.30
Lørdag:  10.00 - 14.00
Søndag:  12.00 - 16.00

HYUNDAI IONIQ
3 VARIANTER: HYBRID - EL - PLUG-IN HYBRID
MULIGHED FOR ANHÆNGERTRÆK

FRA 259.995,-  
UANSET VARIANT

Bestyrelse:

Henrik Jørgensen,  
bestyrelsesformand

Bjarne Kvist,  
næstformand

Brian Kjær

Mogens Bjerre

Ole Peter Christensen

Britta Graae

Michael Vajhøj

Karin Andersen

Martin R. Søndergaard

Marie Laub,  
børneteateransvarlig

Lene Ostenfeld,  
teaterassistent

Sylle Christiane Hyttel,  
teaterassistent

Tina Horsholt,  
teaterassistent

Frank Thomsen,  
pedel

Senad Medzic,  
servicemedarbejder

Jane Franck,  
servicemedarbejder

Dagmar Johansen,  
regissør

Anders Budolf Andersen,  
lysdesigner og teatertekniker

Andrew Tristram  
lysdesigner og teatertekniker

Matti Olesen,  
teaterteknikerelev

Pia Mourier,  
eventkoordinator

Anne Middelboe Christensen, 
dramaturg

Asger Vedel Jensen,  
pr- og marketingmedarbejder

Lars Sennels,  
teaterdirektør

Bente Worm,  
økonomichef

Jan Martin Mørch,  
teknisk chef

Michael Simonsen,  
produktionschef

Martin R. Søndergaard,  
scenemester

Michael Sørensen,  
teatertekniker

Berith Ann Christensen,  
teaterskrædder



MERE END 700  
FORESTILLINGER.  
25.000 GRATIS  
BILLETTER.  
GLÆD DIG!

FESTIVALSHOW

TORSDAG 4. APRIL 2019 KL. 19.00 
STORE SAL - GRATIS

Aprilfestival 2019 åbnes i Vendsyssel Teater med et  
stort festivalshow.

Her kan du møde nogle af de mange teaterkunstnere, 
der spiller forestillinger rundt om i Hjørring Kommune 
under hele festivalugen. Forestillinger for vuggestue-
børn, børnehavebørn, skolebørn, teenagere – og alle 
deres voksne.

Både børn og voksne er velkomne.  
Gratis billetter: aprilfestival.dk

Aprilfestival er verdens største tea-
terfestival for børn og unge. I 2019 
er Hjørring Kommune vært for 
festivalen, så vi kan godt begynde 
at glæde os til en  
uge, hvor der bliver teater  
over hele kommunen.

Vi glæder os til at kunne byde de 
mere end 100 børneteatre og de 
mange gæster fra Danmark og 
hele verden velkommen her i vores 
kommune. Det er en begiven-
hed, som vil tiltrække tusindvis af 
gæster. Noget som handelslivet, 
restauranter og overnatningsste-
der også kan komme til at nyde 
godt af.

Det bliver en uge med teater for 
både store og små på bl.a. skoler 
og institutioner, i landsbyer, på 
biblioteker og virksomheder. Ja, 
hele kommunen bliver et overflø-
dighedshorn af teaterforestillinger 
for hele familien.

Glæd jer - det bliver  
fantastisk!

Arne Boelt 
Borgmester
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ABONNEMENT 
Som abonnent får du 50 kr. i rabat pr. 
billet til alle vore forestillinger i abon-
nementsordningen. Et abonnement 
oprettes, når du køber billetter til min. 3 
forskellige forestillinger samtidigt. Alle 
efterfølgende forestillinger, der er om-
fattet af abonnentsordningen, udløser 
herefter denne rabat med abonnements-
ordningen. Et abonnement er personligt 
og gælder i en sæson. 

GRUPPERABAT  
opnår du ved samlet at bestille mindst  
10 billetter til en teaterforestilling. 

UNGE UNDER 25 ÅR OG STUDERENDE  
får billetter til 75 kr. til de fleste teater-
forestillinger. Prisen er anderledes for 
børneforestillingerne. 

KLIPPEKORT 
Til børne- og ungdomsforestillinger kan 
man købe 10- turs klippekort. Klippene 
kan bruges af både børn, unge og voks-
ne, og du vælger selv, hvor mange klip 
du ønsker at anvende til den enkelte 

forestilling. Klippekortet gælder kun i 
den sæson, det er købt. 

HANDICAPPLADSER 
Hvis du har et handicap, der kræver en 
speciel plads, bedes du kontakte teatret 
ved booking af billet samt ved ankomst 
til forestillingen. 

TELESLYNGE  
findes i alle sale. Henvend dig i billet- 
salget ved ankomst til teatret. 

EGENPRODUKTIONER OG GÆSTESPIL  
(De 7 slags dråber og gæstespil) 

Løssalg .............................................215 kr. 

Abonnement ...................................165 kr. 

Grupper (min.10 personer) ............175 kr. 

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

FORESTILLINGER MED  
FORHØJEDE PRISER  
(Det tabte land, Turisterne, Et dukkehjem 
og Tvind) 

Løssalg .............................................265 kr. 

Abonnement ..................................  215 kr. 

Grupper (min.10 personer) ............225 kr. 

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

GÆSTESPIL MED FORHØJEDE PRISER  
(Flagermusen) 

Løssalg, gulv + midterbalkon ........  350 kr. 

Løssalg, sidebalkon .........................300 kr.

Abonnement, gulv + midterbalkon ..300 kr.

Abonnement, sidebalkon ................250 kr. 

BØRNE- OG UNGDOMSFORESTILLINGER  
Løssalg, voksen  ...............................110 kr. 

Løssalg, børn max. 15 år .................100 kr. 

10-turs klippekort ...........................500 kr. 

& -ARRANGEMENTER 
Priser på vores &-arrangementer finder 
du under hvert enkelt arrangement.

KØBTE BILLETTER REFUNDERES KUN VED  
AFLYSNING AF EN FORESTILLING 

HUSK AT DU KAN KØRE GRATIS MED  
BUS OG TOG I HELE NORDJYLLAND  

(DOG IKKE DSB-TOG)

KOM I GOD TID, DA DØRENE LUKKER PRÆCIST. RIGTIG GOD FORNØJELSE!

BILLETSALG  
OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

vendsyssel-teater.dk eller teater@vendsyssel-teater.dk eller ring på 98 92 47 11
Billetsalget har åbent alle hverdage kl. 10.00 - 15.00 og 1 time før forestillingen

FERIELUKKET 
 30/6 - 5/8 2018
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TURISTERNE (SLUT)

TVIND  - ’THE MUSICAL’

TVIND  - ’THE MUSICAL’

BERUSELSE

ET DUKKEHJEM (SLUT) 
HAVFRUEN FRA HIRTSHALS

ET DUKKEHJEM (START) 
ROST TIL SKYERNE 
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FLYGT  

TWINS 

INGEN KÆRE...

SNE 

GROUNDED 

TURISTERNE (START)

APRIL 
FESTIVAL

SHOW 

DE 7 SLAGS DRÅBER (START)

DE 7 SLAGS DRÅBER (SLUT)

DET TABTE LAND  (SLUT)

TRUE.STORY 

BLOTTET 
BLOTTET

PETRUSKAS 

TAMME TIGRE 
TAMME TIGRE
TAMME TIGRE

FLAGERMUSEN

ABONNEMENTSFORESTILLINGER FOR VOKSNE

FORESTILLINGER FOR BØRN OG UNGE

GRATIS APRILFESTIVAL FOR BØRN OG UNGE

HJØRRING REVYEN

18
19SÆ

SO
N

HJØRRING REVYEN

HJØRRING REVYEN

HAVFRUEN FRA HIRTSHALS

HAVFRUEN FRA HIRTSHALS

HAVFRUEN FRA HIRTSHALS

DET TABTE LAND  (START)

VENDSYSSEL TEATERS EGNE FORESTILLINGER 2018/19
Det tabte land  19/9-20/10
Turisterne  21/11-20/12
Et Dukkehjem  20/2-20/3
Havfruen fra Hirtshals   19/3-13/4
Aprilfestivalshow  4/4
De 7 slags dråber  2/5-18/5
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